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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Oleska 127

Miejscowość:  Opole Kod pocztowy:  45-231 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Tel.: +48 774591800

Osoba do kontaktów:  w sprawach przedmiotu zamówienia: Aldona Krysiak, Łukasz Koziarski – Wydział
Planowania i Przygotowania Inwestycji tel. +48 774591850, +48 774591855 w godz. 7:00–15:00; w
sprawachprocedury przetargowej: Paweł Kłonowski, Jarosław Sołtysek – Wydział Zamówień Publicznych, tel.
+48774591827/28 w godz. 7:00–15:00

E-mail:  przetargi@zdw.opole.pl Faks:  +48 774581352

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.bip.zdw.opole.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 414 NA ODCINKU BIAŁA - DOBROSZEWICE W KM 48+892 – 50+200”

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: "Rozbudowa
drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice w km 48+892 – 50+200" zgodnie z warunkami
specyfikacji.
Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:
71.32.20.00-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) prace geodezyjne:
- podział działek – 32 działki,
- opracowanie mapy do celów projektowych,
b) prace projektowe:
- projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- projekt wykonawczy,
- projekt organizacji ruchu - docelowy,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- część kosztorysowa (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, kalkulacja cen
jednostkowych),
- raport oddziaływania na środowisko,
- operat wodno-prawny,
- badanie gruntu-odwierty (19 szt. wg wykazu parametrów wykonania odwiertów geologicznych),
- badanie nośności nawierzchni metodą ugięć (2,6 km – dwa pasy ruchu),
- inne elementy niezbędne do realizacji zadania.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71322000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
WP.3211.48.2015

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_B6
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-130268   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 192-348136  z dnia:  03/10/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
30/09/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:

Zamiast:

1. Wiedza i doświadczenie –
Opis sposobu dokonania oceny
spełnienia warunków.
Wykonawca spełni warunek jeżeli
wykaże, że wykonał w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie minimum:
a) jeden projekt budowlano-
wykonawczy lub budowlany i
wykonawczy, który dotyczył budowy
lub rozbudowy drogi o parametrach
klasy G* lub wyższej, o długości
co najmniej 1 km stanowiący jeden
odcinek drogi (nie dopuszcza się
sumowania odcinków składowych),
* – lub drogi o równoważnych
parametrach w przypadku projektów
realizowanych poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie niniejszego zamówienia
muszą wykazać, że łącznie spełniają
powyższy warunek.

Powinno być:

1. Wiedza i doświadczenie –
Opis sposobu dokonania oceny
spełnienia warunków.
Wykonawca spełni warunek jeżeli
wykaże, że wykonał w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie minimum:
a) jeden projekt budowlano-
wykonawczy lub budowlany i
wykonawczy, który dotyczył budowy
lub rozbudowy drogi o parametrach
klasy G* lub wyższej, o długości
co najmniej 1 km stanowiący jeden
odcinek drogi (nie dopuszcza się
sumowania odcinków składowych),
* – lub drogi o równoważnych
parametrach w przypadku projektów
realizowanych poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie niniejszego zamówienia
muszą wykazać, że co najmniej
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jeden wykonawca spełnia powyższy
warunek.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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