
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 11691-2013 z dnia 2013-01-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole 

Zamówienie obejmuje m.in. następujący asortyment robót:- roboty drogowe, - roboty kanalizacyjne, - szczegółowy 

zakres i wymagania określono w Dokumentacji projektowej z przedmiarem robót (DP) oraz w... 

Termin składania ofert: 2013-02-06  

Numer ogłoszenia: 15943 - 2013; data zamieszczenia:  30.01.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  11691 - 2013 data 21.01.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, woj. opolskie, tel. 077 44-14-069 

(70), fax. 077 44-14-071. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2).  

W ogłoszeniu jest:  Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie były wykonywane (zakończone) co 

najmniej: jedno zadanie ( robotę) w drogowej zakresie budowy dróg, chodników i kanalizacji deszczowej o 

wartości tego zadania wynoszącej min. 1.600.000 zł zawierające ( to zadanie ) wykonanie m.in.: - nawierzchnię 

asfaltobetonową w ilości min. 5400 m², - nawierzchnię z kostki brukowej w ilości min. 1970 m², - kanalizacji 

deszczowej w ilości min. 400 mb - co winno być potwierdzone dokumentami stwierdzającymi, że roboty te 

wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie były wykonywane 

(zakończone) co najmniej: jedno zadanie ( robotę) w drogowej zakresie budowy lub przebudowy dróg, 

chodników i kanalizacji deszczowej o wartości tego zadania wynoszącej min. 1.600.000 zł zawierające ( to 

zadanie ) wykonanie m.in.: - nawierzchnię asfaltobetonową w ilości min. 5400 m², - nawierzchnię z kostki 

brukowej w ilości min. 1970 m², - kanalizacji deszczowej w ilości min. 400 mb - co winno być potwierdzone 

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

prawidłowo ukończone.  

 

 

 


