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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: Osoba do kontaktów: w sprawach przedmiotu zamówienia: Adrian Miś – Wydział Budowy,
tel.+48 774591840; w sprawach procedury przetargowej: Paweł Kłonowski, Jarosław Sołtysek –Wydział
Zamówień Publicznych, tel. +48 774591827, +48 774591828
Tel.:  +48 774591800
E-mail: przetargi@zdw.opole.pl 
Faks:  +48 774581352
Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zdw.opole.pl

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

II.1.1) Nazwa:
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 382 OD KM 72+834 DO KM 74+451 W MIEJSCOWOŚCI
PACZKÓW
Numer referencyjny: WP.6021.08.2018

II.1.2) Główny kod CPV
45233100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 382 od km 72+834 do km 74+451 w miejscowości Paczków” zgodnie z war. specyfikacji.
71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych,
45000000-7 - Roboty budowlane,
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii telekomunikacyjnych,
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, dróg, lotnisk; wyrównywanie terenu,
45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych,
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45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg,
C.d. w pkt.II.2.14)

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

13/03/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: B6
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-029738
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 039-084439
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/02/2018

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
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) minimum jedno zadanie w zakresie robót drogowych* w postępowaniu ,,zaprojektuj i wybuduj” o wartości co
najmniej 5 000 000,00 PLN brutto na drodze o parametrach minimum klasy G**,
(….)
Powinno być:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) minimum jedno zadanie w zakresie robót drogowych* o wartości co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto na
drodze o parametrach minimum klasy G**.
Zamawiający dopuści również doświadczenie wykonawcy w zakresie robót drogowych* na jednym zadaniu w
postępowaniu ,,zaprojektuj i wybuduj” na drodze o parametrach minimum klasy G** o wartości jak powyżej,
(….)

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:84439-2018:TEXT:PL:HTML

