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Data: 15/09/2016 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 53142158400000, ul. 

ul. Książąt Opolskich  27, 45005   Opole, woj. opolskie, tel. 77 44-14-069 (70), faks 77 44-

14-071.  

Adres strony internetowej (url): www.zdp.opole.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice – Prószków na 

odc. Nowa Kuźnia – Prószków - etap V Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O 

Chmielowice – Prószków na odc. Nowa Kuźnia – Prószków - etap V – obejmuje m.in. 

następujący asortyment robót: ==>roboty drogowe: roboty rozbiórkowe (cięcie piłą, 

frezowanie nawierzchni, rozbiórka nawierzchni, krawężników i obrzeży), przedłużenie istn. 

przepustu, wykonanie podbudów pod jezdnię i chodniki, nawierzchnia asfaltobetonowa, 

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej; regulacja studzienek) ==>roboty kanalizacyjne 

budowa kanalizacji deszczowej (kanały PCV fi 160, 200, 315 mm, studnie rewizyjne z 

kręgów 1000 mm, wpusty uliczne na studzienkach ściekowych z osadnikiem, studzienki 

przyłączeniowe kanalizacyjne, drenaż śr. 113 mm, przebudowa hydrantu). - szczegółowy 



zakres i wymagania określono w Dokumentacji projektowej - przedmiar robót (DP) oraz w 

Specyfikacjach Technicznych (ST). W ramach zamówienia, oprócz robót Wykonawca 

zobowiązany jest do: - opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót, - wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz 

jego rozbiórki po ukończeniu robót, - zapewnienia bezpiecznej przeprawy pieszych przez 

teren robót, - przekazania Zamawiającemu kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W ogłoszeniu powinno być: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice – 

Prószków na odc. Nowa Kuźnia – Prószków - etap V Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 

O Chmielowice – Prószków na odc. Nowa Kuźnia – Prószków - etap V – obejmuje m.in. 

następujący asortyment robót: ==>roboty drogowe: roboty rozbiórkowe (cięcie piłą, 

frezowanie nawierzchni, rozbiórka nawierzchni, krawężników i obrzeży), przedłużenie istn. 

przepustu, wykonanie podbudów pod jezdnię i chodniki, nawierzchnia asfaltobetonowa, 

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej; regulacja studzienek) ==>roboty kanalizacyjne 

budowa kanalizacji deszczowej (kanały PCV fi 160, 200, 315 mm, studnie rewizyjne z 

kręgów 1000 mm, wpusty uliczne na studzienkach ściekowych z osadnikiem, studzienki 

przyłączeniowe kanalizacyjne, drenaż śr. 113 mm, przebudowa hydrantu). - szczegółowy 

zakres i wymagania określono w Dokumentacji projektowej - przedmiar robót (DP) oraz w 

Specyfikacjach Technicznych (ST). W ramach zamówienia, oprócz robót Wykonawca 

zobowiązany jest do: - opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót, - wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz 

jego rozbiórki po ukończeniu robót, - zapewnienia bezpiecznej przeprawy pieszych przez 

teren robót, - przekazania Zamawiającemu kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy 

Kierownika budowy i robót drogowych, który przy realizacji przedmiotu zamówienia 

wykonywać będzie czynności; - zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób 

zgodny z dokumentacją projektową , ST, wymaganiami Zamawiającego , przepisami w tym 

techniczno- budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy , - protokolarne 

przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy; - prowadzenie 

dokumentacji budowy; - zgłaszanie zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych 



robót ulegających zakryciu lub robót zanikających; - nadzorowanie jakości i terminowości 

realizowanych robót; - koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców; - prowadzenie 

analizy harmonogramu i postępu robót; - przygotowanie dokumentacji powykonawczej i 

odbiorowej; - sporządzanie rozliczeń finansowych – kosztorysów powykonawczych . Ponadto 

Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - 

wykonanie prac objętych zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia , w tym prac 

fizycznych oraz operatorów sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile nie będą bezpośrednio 

wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią jednoosobowej działalności 

gospodarczej . Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących 

wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i 

przewidziane z tego tytułu sankcje określone są w § 11 ust. 1 lit. g, h, i, j, k i w § 12 ( nowa 

treść paragrafu ) wzoru Umowy stanowiącym załącznik do SIWZ ( Tom II ) .  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 2 

W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie cena 90 Okres gwarancji 10  

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie cena 60 Okres gwarancji 40  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 03/10/2016, godzina: 10:50,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 06/10/2016, godzina: 10:50,  


