
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 65485-2016 z dnia 2016-06-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rozbudowy drogi 

wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie - Żędowice od km 33+000 do km 36+176 (od km 33+000 do km 36+176) zgodnie... 

Termin składania ofert: 2016-07-12  

 

Numer ogłoszenia: 82367 - 2016; data zamieszczenia: 13.06.2016 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 65485 - 2016 data 02.06.2016 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: III.3.2). 

 W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku. 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 

2,5 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 jeden wykonawca spełnia powyższy warunek.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku. 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 2 km stanowiący jeden odcinek drogi (nie dopuszcza się sumowania 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=65485&rok=2016-06-02


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 jeden wykonawca spełnia 

powyższy warunek.. 

 


