
Ogłoszenie nr 500116126-N-2018 z dnia 24-05-2018 r.  

Opole: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 556716-N-2018  
Data: 11/05/2018  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 12652800000, ul. ul. Oleska  127, 45231   
Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 591 800, e-mail przetargi@zdw.opole.pl, faks 774 581 352.  
Adres strony internetowej (url): www.bip.zdw.opole.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa: Określenie warunków - punkt 1  
W ogłoszeniu jest: ...jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie muru oporowego o 
długości min. 100 m...  
W ogłoszeniu powinno być: ...jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie muru 
oporowego o długości min. 100 m lub jedno zadanie polegające na pogrążeniu ścianek szczelnych na długości 
min. 100 m...  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
W ogłoszeniu jest: Data: 28/05/2018, godzina: 11:00,  
W ogłoszeniu powinno być: Data: 08/06/2018, godzina: 10:00  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.6) Informacje dodatkowe  
W ogłoszeniu jest: I. Miejsce i termin otwarcia ofert: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-
231 Opole w pokoju nr 211 (II piętro), 28.05.2018 r., godz. 11:15.  
W ogłoszeniu powinno być: I. Miejsce i termin otwarcia ofert: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 
127, 45-231 Opole w pokoju nr 211 (II piętro), 08.06.2018 r., godz. 10:15.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU treść punktu 1 podpunkt lit. a  
W ogłoszeniu jest: ...a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane i zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunku udziału w postępowaniu, o 
którym mowa w sekcji III.1.3) punkcie 1 (tj. długość muru oporowego), przy czym opisując robotę wykonawca 
powinien również zamieścić nazwę inwestycji/zadania oraz załączyć dowody, określające czy roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty – wykaz robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do siwz...  
W ogłoszeniu powinno być: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane i zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunku udziału w postępowaniu, o 
którym mowa w sekcji III.1.3) punkcie 1 (tj. długość muru oporowego, długość odcinka, na którym pogrążano 
ścianki szczelne), przy czym opisując robotę wykonawca powinien również zamieścić nazwę inwestycji/zadania 
oraz załączyć dowody, określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji 
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wykaz robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 
do siwz  
 


