
 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 79416-2016 z dnia 2016-04-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole 

1. Przedmiotem zamówienia jest Poprawa połączenia południowej części województwa opolskiego z 

autostradą A4 poprzez Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Stare Koźle od 

km 3+300,00 do km 5+500,00 zgodnie z... 

Termin składania ofert: 2016-05-17  

 

Numer ogłoszenia: 113782 - 2016; data zamieszczenia: 06.05.2016 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 79416 - 2016 data 06.04.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. opolskie, tel. 77 

4591800, fax. 77 4581352. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2). 

 W ogłoszeniu jest: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN 

WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2017. 

 W ogłoszeniu powinno być: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN 

WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2017. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 17.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, kancelaria (parter - pokój nr 10). 

 W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, kancelaria (parter - pokój nr 10). 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16). 

 W ogłoszeniu jest: IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 

projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .... 10. Data zakończenia zamówienia 

zapisana w punkcie II.2) jest datą zakończenia robót budowlanych. Wymagany termin 

wykonania robót budowlanych: do dnia 31.08.2017 r. Wymagany termin złożenia 

dokumentacji powykonawczej: do dnia 31.01.2018 r. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość wystawienia protokołu odbioru końcowego robót inwestycyjnych w terminie 

do dnia 31.01.2018 r. Uwaga: Niezależnie od wymogu zakończenia robót do dnia 

31.08.2017 r., zamawiający zastrzega sobie możliwość do zrealizowania ostatniej 

płatności za wykonane roboty do dnia 31.01.2018 r. lub w przypadku zmiany planu 

finansowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu jeszcze w 2017 r. ..... 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=79416&rok=2016-04-06


 W ogłoszeniu powinno być: IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące 

finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .... 10. Data zakończenia 

zamówienia zapisana w punkcie II.2) jest datą zakończenia całości robót budowlanych i 

złożenia dokumentacji powykonawczej. Wymagany termin wykonania przedmiotu 

zamówienia: a) wykonanie podstawowych robót budowlanych w zakresie nie mniejszym 

niż: łącznie: - ukończenie konstrukcji drogi wojewódzkiej wraz z warstwą ścieralną oraz 

oznakowaniem i elementami bezpieczeństwa ruchu, - pełnym ukończeniem robót branży 

mostowej (dot. także przepustów): do dnia 31.08.2017 r., b) wykonanie całości robót 

budowlanych i złożenia dokumentacji powykonawczej: do dnia 30.11.2017 r. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystawienia protokołu odbioru końcowego 

robót inwestycyjnych w terminie do dnia 30.12.2017 r. Uwaga! Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość, w przypadku zmiany planu finansowego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Opolu, do zrealizowania ostatniej płatności za wykonane roboty jeszcze w 2017 r. ..... 

 
 


