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Opole:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 636184-N-2017 

Data: 28/12/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 531421584, ul. ul. Książąt Opolskich  27, 45-005  Opole, woj. 

opolskie, państwo Polska, tel. 77 4414069, e-mail zamowienia@zdp.opole.pl, faks 77 4414071. 

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

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I 

Punkt: I.4) 

W ogłoszeniu jest: I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL) Nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie 

http://www.zdp.opole.pl/ Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: w formie pisemnej Adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, 45-

005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27, p. 208 - sekretariat Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL) 

W ogłoszeniu powinno być: I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) Nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak 

http://www.zdp.opole.pl/ Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: w formie pisemnej Adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, 45-

005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27, p. 208 - sekretariat Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL) 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 

Punkt: III.1.3 

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie 

polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie: ==> jedno zadanie ( robotę ) w zakresie dróg o wartości tego zadania wynoszącej min. 

2.100.000,00 zł zawierające ( to zadanie ) wykonanie m.in.: - nawierzchni z kostki betonowej – w ilości min. 1.300 m2; - nawierzchni 



asfaltobet. na drogach klasy min. Z – w ilości min. 2.250 m2; - kanalizacji deszczowej - na długości min. 500 m ==> jedno zadanie ( robotę ) 

w zakresie budowy obiektów mostowych o wartości tego zadania wynoszącej min. 680.000,00 zł; ==> jedno zadanie ( robotę ) w zakresie 

przebudowy obiektów mostowych o wartości tego zadania wynoszącej min. 610.000,00 zł; ==> jedno zadanie ( robotę ) związane z budową 

lub przebudową sieci energetycznych. ==> jedno zadanie ( robotę ) związane z budową lub przebudową sieci teletechnicznych . - co winno 

być potwierdzone dokumentami stwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone. b) Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami 

zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone: - kierownik budowy i 

robót drogowy – min. 5 lat stażu pracy i min. 3 lata pracy na tym stanowisku od uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń do kierowania robotami w branży drogowej - kierownik robót mostowych – min. 5 lat stażu pracy i min. 3 lata pracy na tym 

stanowisku od uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w branży mostowej Uwaga : funkcję 

Kierownika budowy i robót drogowych oraz funkcję Kierownika robót mostowych może pełnić jedna i ta sama osoba , pod warunkiem 

posiadania stosownych wymaganych uprawnień bez ograniczeń i wymaganego stażu pracy - kierownik robót wod-kan – min. 5 lat stażu pracy 

i min. 3 lata pracy na tym stanowisku od uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży wod-kan - 

kierownik robót teletechnicznych – min. 5 lat stażu pracy i min. 3 lata pracy na tym stanowisku od uzyskania uprawnień, - uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w branży teletechnicznej - kierownik robót elektroenergetycznych – min. 5 lat stażu pracy i min. 3 lata 

pracy na tym stanowisku od uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży elektroenergetycznej c) 

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować w pełni sprawnymi narzędziami i urządzeniami, wymaganymi w Specyfikacjach Technicznych 

w tym co najmniej: - koparka samojezdna - 1 szt. - samochód samowyładowczy - 2 szt. - płyta do zagęszczania - 1 szt. - spycharka - 1 szt. - 

układarka do mas bitumicznych - 1 szt. - walce do mas bitumicznych - 1 szt. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub 

we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z 

informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek określony w ppkt. 3a) Wykonawcy muszą spełniać łącznie, - warunek określony w ppkt. 

3b) Wykonawcy muszą spełniać łącznie, - warunek określony w ppkt. 3c) Wykonawcy muszą spełniać łącznie. 

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) Wykonawca musi posiadać 

doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: ==> jedno zadanie ( robotę ) w zakresie dróg o wartości tego zadania wynoszącej 

min. 2.100.000,00 zł zawierające ( to zadanie ) wykonanie m.in.: - nawierzchni z kostki betonowej – w ilości min. 1.300 m2; - nawierzchni 

asfaltobet. na drogach klasy min. Z – w ilości min. 2.250 m2; - kanalizacji deszczowej - na długości min. 500 m ==> jedno zadanie ( robotę ) 

w zakresie budowy obiektów mostowych o wartości tego zadania wynoszącej min. 680.000,00 zł; ==> jedno zadanie ( robotę ) w zakresie 

przebudowy obiektów mostowych o wartości tego zadania wynoszącej min. 610.000,00 zł; ==> jedno zadanie ( robotę ) związane z budową 

lub przebudową sieci energetycznych. ==> jedno zadanie ( robotę ) związane z budową lub przebudową sieci teletechnicznych . - co winno 

być potwierdzone dokumentami stwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone. b) Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami 

zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone: - kierownik budowy i 

robót drogowy – min. 5 lat stażu pracy i min. 3 lata pracy na tym stanowisku od uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń do kierowania robotami w branży drogowej - kierownik robót mostowych – min. 5 lat stażu pracy i min. 3 lata pracy na tym 

stanowisku od uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w branży mostowej Uwaga : funkcję 

Kierownika budowy i robót drogowych oraz funkcję Kierownika robót mostowych może pełnić jedna i ta sama osoba , pod warunkiem 

posiadania stosownych wymaganych uprawnień bez ograniczeń i wymaganego stażu pracy - kierownik robót wod-kan – min. 5 lat stażu pracy 

i min. 3 lata pracy na tym stanowisku od uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży wod-kan - 

kierownik robót teletechnicznych – min. 5 lat stażu pracy i min. 3 lata pracy na tym stanowisku od uzyskania uprawnień, - uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w branży teletechnicznej - kierownik robót elektroenergetycznych – min. 5 lat stażu pracy i min. 3 lata 

pracy na tym stanowisku od uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży elektroenergetycznej c) 

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować w pełni sprawnymi narzędziami i urządzeniami, wymaganymi w Specyfikacjach Technicznych 

w tym co najmniej: - koparka samojezdna - 1 szt. - samochód samowyładowczy - 2 szt. - płyta do zagęszczania - 1 szt. - spycharka - 1 szt. - 

układarka do mas bitumicznych - 1 szt. - walce do mas bitumicznych - 2 szt. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub 

we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z 

informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek określony w ppkt. 3a) Wykonawcy muszą spełniać łącznie, - warunek określony w ppkt. 



3b) Wykonawcy muszą spełniać łącznie, - warunek określony w ppkt. 3c) Wykonawcy muszą spełniać łącznie. 



Drukuj


