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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: Adrian Miś – Wydział Budowy ZDW w Opolu tel.
77 459 18 40 w godz. 07:00–15:00, w sprawach procedury przetargowej: Sylwia Popczyk, Paweł Kłonowski -
Wydział Zamówień Publicznych tel. 77 459 18 26(27) w go

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:
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ETAP II. ZADANIE 6.
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 NA ODCINKU KOCURY – DOBRODZIEŃ OD KM 12+715,00
DO KM 15+564,17

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

1. Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II.
Zadanie 6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury – Dobrodzień od km 12+715,00 do km
15+564,17” zgodnie z warunkami specyfikacji.
Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostów.
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych , z wyjątkiem mostów , tuneli, szybów i kolei
podziemnej.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu.
45233000-9 Roboty zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych.
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych.
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych.
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji.
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych.
2. Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:
Roboty budowlane polegające na:
- rozbudowie drogi odc. o łącznej długości ok. 2,85 km
- budowie nowego obiektu mostowego przenoszącego ruch samochodowy, rowerowy i pieszy przez dolinę rzeki
od Bzionkowa oraz rów melioracyjny
- budowie chodników
- budowie ścieżki pieszo-rowerowej
- budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej,
- budowie elementów bezpieczeństwa ruchu oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego
(wprowadzenie docelowej organizacji ruchu) ,
- budowie zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowie zatok autobusowych
- przebudowie i zabezpieczenie kolidujących urządzeń:
• teletechnicznych,
• wodociągowych,
- budowie murów oporowych,
- budowie i renowacji rowów,
- budowie przepustów pod zjazdami,
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- remoncie dwóch istniejących małych mostów bez ingerowania w ich elementy konstrukcyjne,
- wykonaniu innych robót takich jak: prace przygotowawcze , wykończeniowe, wykonanie nasadzeń zieleni.
Parametry techniczne drogi wojewódzkiej nr 901:
- Klasa drogi -G ,
- Kategoria ruchu KR4,
- Nośność 115kN/oś,
- prędkość projektowa 70 km/h,
- jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu (2 x 3,5m).
Parametry techniczne projektowanego obiektu mostowego:
- Obciążenie:
• mostu klasy A wg PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe.
• Obciążenia pomostu klasa A i obciążenie pojazdem specjalnym (STANAG 2021 klasy 150)
- Rozpiętość teoretyczna przęseł 30+40+40+40+30m,
- Szerokość obiektu 16,20m w tym:
• Szerokość jezdni między krawężnikami 2x3,50m=7m,
• Dwa ciągi pieszo – rowerowe 2 x 4,0m =8,0m
• Bariero – poręcze sztywne
- Wsporniki symetryczne o wysięgu 2,75m i zmiennej grubości
Całkowita długość obiektu miedzy dylatacjami 181,4m;

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45221110  
Dodatkowe przedmioty 45000000  
 45110000  
 45111000  
 45200000  
 45222000  
 45230000  
 45233000  
 45232300  
 45232310  
 45232400  
 45255600  
 45314000  
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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.6021.05.2016

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:   2016-090314   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 137-247860  z dnia:  19/07/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
14/07/2016  (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:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
29/08/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
29/08/2016   Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

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:
27/07/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-097060
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