
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 141691-2016 z dnia 2016-07-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn - DW 454 w m. Zagwiździe ul. Murowska - 
obejmuje m.in. następujący asortyment robót: - roboty rozbiórkowe ( nawierzchni z mas min. - bitum., 
nawierzchni z płyt betonowych...
Termin składania ofert: 2016-08-02 

Numer ogłoszenia: 143687 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 141691 - 2016 data 18.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, woj. opolskie, tel. 77 44-14-
069 (70), fax. 77 44-14-071.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1).
W ogłoszeniu jest: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz narzędzi, 
wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w 
celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; wykaz 
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami; sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez 
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym 
sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania 
sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności 



- za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- za ten okres; Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada 
następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 
sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z 
przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, 
a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych 
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 
lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;.
W ogłoszeniu powinno być: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz narzędzi, 
wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w 
celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; wykaz 
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami; oświadczenie , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień ; sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo 
jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania 
finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie 
dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten 
okres; Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: sprawozdanie 
finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o 
rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w 
przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych 
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 
lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;.




