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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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: w sprawach przedm. zam.: Iwona Sieręga, Ryszard Nieczypor (koszt. i STWiORB), tel.
+48 4591853, 56, Adam Kopij (ob. inż.), tel. +48 774591848, w sprawach proc. przetarg.: Bartosz Różycki,
Justyna Kotyś-Bęben - WP, tel. +48 774591828, 29 w godz. 07:00-15:00
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:
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na
odcinku Kolonowskie-Zawadzkie
Numer referencyjny: WP.3211.04.2018

II.1.2) Główny kod CPV
71322000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: Rozbudowa
drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Kolonowskie-Zawadzkie zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71.32.20.00-1 - usługi inżynierii
projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

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

30/03/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: B6

mailto:przetargi@zdw.opole.pl
www.bip.zdw.opole.pl
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-028753
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 038-082980
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 21/02/2018

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: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
... i zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w punkcie 4.3.1 podpunkt a) siwz (tj. określić nazwę i rodzaj opracowanego projektu (czy był to projekt
budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy), czy dotyczył budowy lub rozbudowy dróg obejmujących
co najmniej pełną wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z infrastrukturą oraz podać klasę i długość
odcinka drogi),...
Powinno być:
... i zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w punkcie 4.3.1 podpunkt a) siwz (tj. określić nazwę i rodzaj opracowanego projektu (czy był to projekt
budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy), czy dotyczył budowy lub rozbudowy dróg – w przypadku
wykazania projektu dotyczącego rozbudowy drogi wskazać, czy obejmował co najmniej pełną wymianę
konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z infrastrukturą oraz podać klasę i długość odcinka drogi stanowiącego
jeden odcinek drogi),...
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
„– dla osoby wskazanej w punkcie 4.3.2 podpunkt a) (projektant branży drogowej) wpisać imię i nazwisko,
nazwę, specjalność, zakres i numer posiadanych uprawnień, doświadczenie (określić czy były to projekty
budowlano-wykonawcze lub budowlane i wykonawcze, czy dotyczyły budowy lub rozbudowy dróg obejmujących
co najmniej pełną wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z infrastrukturą, podać klasę dróg oraz określić
czy wykazane doświadczenie zostało zdobyte po uzyskaniu uprawnień) oraz podać informację o podstawie do
dysponowania tą osobą,
Powinno być:
– dla osoby wskazanej w punkcie 4.3.2 podpunkt a) (projektant branży drogowej) wpisać imię i nazwisko,
nazwę, specjalność, zakres i numer posiadanych uprawnień, doświadczenie (określić czy były to projekty
budowlano-wykonawcze lub budowlane i wykonawcze, czy dotyczyły budowy lub rozbudowy dróg – w
przypadku wykazania projektu dotyczącego rozbudowy drogi wskazać, czy obejmował co najmniej pełną
wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z infrastrukturą, podać klasę dróg oraz określić czy wykazane
doświadczenie zostało zdobyte po uzyskaniu uprawnień) oraz podać informację o podstawie do dysponowania
tą osobą,
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 06/04/2018

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:82980-2018:TEXT:PL:HTML
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Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/04/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 23/04/2018
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


