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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 12652800000, ul. ul. 

Oleska  127, 45231   Opole, woj. opolskie, tel. 774 591 800, faks 774 581 352.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.zdw.opole.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III.5.1 

Punkt:  

W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności 

technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt III.1.3), zamawiający zgodnie z art. 26 ust 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 

dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów: a) wykazu … 

W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego 

zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt III.1.3 wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia poniższych dokumentów (dowody, o których mowa w sekcji III.5.1.) litera a) 

składa na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych tylko wykonawca najwyżej oceniony, w wyznaczonym terminie, nie krótszymi 

niż 5 dni): a) wykazu …  



 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV.6.6 

Punkt: II.4 

W ogłoszeniu jest: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców 

są oni zobowiązani na wezwanie zamawiającego (w terminie nie krótszym niż 5 dni) złożyć 

dokumenty i oświadczenia o których mowa w sekcji III.5.1. i III.4., przy czym: a) dokumenty 

i oświadczenia, o których mowa w sekcji III.5.1. składa odpowiednio wykonawca, który 

wykazuje spełnianie warunków, w zakresie i na zasadach opisanych w sekcji III.1., 

b)dokumenty i oświadczania, o których mowa w sekcji III.4. składa każdy z nich. 

W ogłoszeniu powinno być: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia każdy z 

wykonawców składa dokumenty i oświadczenia o których mowa w sekcji III.5.1) i III.4). 

Dokumenty te muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 

w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

sekcja III.1) oraz brak podstaw wykluczenia (z wyłączeniem dowodów, o których mowa w 

sekcji III.5.1) litera a)). Dokumenty i oświadczania, o których mowa w sekcji III.4) składa 

każdy z nich na wezwanie zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni.  
 


