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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: II  

Punkt: 7)  

W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich 

zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich 

zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 

Zamawiający udzieli zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, wyszczególnionych 

w kosztorysach ofertowych zamówienia podstawowego i zgodne z przedmiotem zamówienia, gdy będzie posiadał 

niezbędne środki finansowe.  

 

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: 2018-10-25, godzina: 10:00  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-10-30, 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), 25.10.2018 r., godz. 10:15.(...)  

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), 30.10.2018 r., godz. 10:15.(...) 


