
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S01
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: B6
NO_DOC_EXT: 2016-114195
SOFTWARE VERSION: 9.2.1
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: przetargi@zdw.opole.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES



1 / 2

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127
Opole
45-231
Polska
Osoba do kontaktów: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, w sprawach
przedmiotu zamówienia: Adrian Miś, Wojciech Otto - Wydział Budowy, tel. +48 774591840, +48 774591845; w
sprawach procedury przetargowej: Bartosz Różycki, Jarosław Sołtysek - Wydział Zamówień Publicznych, tel.
+48 774591826
Tel.:  +48 774591800
E-mail: przetargi@zdw.opole.pl 
Faks:  +48 774581352
Kod NUTS: PL522
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ETAP II. ZADANIE 5.
BUDOWA OBWODNICY M. MALNIA I CHORULA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 NA ODCINKU
OD KM 20+846,46 DO KM 27+010,10
Numer referencyjny: WP.6021.07.2016

II.1.2) Główny kod CPV
45233000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa - etap
II poprzez budowę obwodnicy m. Malnia i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km
20+846,46 do km 27+010,10 zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45.10.00.00-8 - przygotowanie terenu pod budowę;
45.11.10.00-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;
45.23.30.00-9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg;
45.22.10.00-2 - roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej;
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45.25.56.00-5 - roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji;
45.23.10.00-5 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych;
45.23.13.00-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/09/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-108592
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 165-296668
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/08/2016

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
ciąg dalszy:
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania,
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności
lub karę grzywny nie niższą niż 3000 zł,
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w podpunkcie 5 powyżej,
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją
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