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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168088-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

2015/S 094-168088

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127
Punkt kontaktowy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole
Osoba do kontaktów: w sprawach przedmiotu zamówienia: Tomasz Śmiały – Wydział Mostów, tel. +48
774591833 w godz. 7:00–15:00, w sprawach procedury przetargowej: Bartosz Różycki, Jarosław Sołtysek –
Wydział Zamówień Publicznych, tel. +48 774591828 w godz. 7:00–15:00
45-231 Opole
POLSKA
Tel.:  +48 774591800
E-mail: przetargi@zdw.opole.pl
Faks:  +48 774581352
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.zdw.opole.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: administracja samorządowa

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
BUDOWA NOWEGO WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 426 WRAZ Z BUDOWĄ TEJ DROGI W NOWYM ŚLADZIE NA ODCINKU OD KM
15+831,78 DO KM 16+279,11 W M. STRZELCE OPOLSKIE.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168088-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@zdw.opole.pl
www.bip.zdw.opole.pl
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II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Droga
wojewódzka nr 426.
Kod NUTS PL522

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 426 wraz z budową tej drogi w nowym śladzie na odcinku od km 15+831,78 do km 16+279,11
w m. Strzelce Opolskie zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa
Wspólnego Słownika Zamówień: 45.23.30.00-9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; 45.22.20.00-9 - roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych,
z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej; 45.23.10.00-5 - roboty budowlane w zakresie budowy
rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych. Zakres zamówienia obejmuje:
a) rozbudowę drogi na długości około 460 m,
b) rozbudowę lub budowę skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr426 z drogami publicznymi,
c) przebudowę i budowę chodników,
d) budowę ciągu pieszo rowerowego,
e) budowę rowu retencyjnego, drogowego, wpustów ulicznych,
f) budowę wiaduktu,
g) przebudowę przepustu pod droga wojewódzka nr 426,
h) budowę ekranu akustycznego,
i) przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego,
j) budowę kanalizacji deszczowej,
k) przebudowę lub zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu kolidującego z planowana rozbudową,
l) roboty rozbiórkowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45233000, 45222000, 45231000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zakres zamówienia jak w sekcji II.1.5). Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówienia uzupełniającego (w
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego) o wartości nie większej niż 10 % wartości zamówienia
podstawowego na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 31.8.2015. Zakończenie 30.11.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 250.000,00 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Płatności dokonywane będą w PLN zgodnie z warunkami umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego
organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
8. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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9. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania
tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
10. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do załączenia do oferty
dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone w
oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Każdy z wykonawców powinien złożyć dokumenty wymienione
w punktach od 2 do 10. Dokument wymieniony w punkcie 1 może być złożony przez ustanowionego
pełnomocnika w imieniu wszystkich wykonawców.
12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w punktach od 3 do 5 i 7, składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 6 i 8, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dokumenty, o którym mowa w podpunktach 1a), 1c) i 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w punkcie podpunkcie 1b) powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
13. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 12, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (terminy wystawienia dokumentów odpowiednio jak w punkcie
12).
14. Sprawdzenie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez
wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert potwierdzającą spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
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1.1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
1.2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach
finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień
publicznych, wymaga się przedłożenia informacji, o
której mowa w punkcie 1 dotyczącej tych podmiotów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA -
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają
powyższy warunek.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, 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.
Uwaga!
Za najważniejsze roboty budowlane należy rozumieć takie, które potwierdzają spełnienie warunku udziału w
postępowaniu określonego w punkcie III.2.3) - Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.
1.1. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem w trakcie realizacji zamówienia,
przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnej wiedzy i doświadczenia na potrzeby
wykonania zamówienia ze wskazaniem:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawce z innymi podmiotami;
d) zakresu i okresu udziału innych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi potwierdzający spełnienie warunku udziału w
postępowaniu, 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. Wykonawca złoży jednocześnie oświadczenie, że osoby które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane.
2.1. W przypadku polegania na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, wykonawca
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami w trakcie realizacji zamówienia,
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
osób na potrzeby wykonania zamówienia ze wskazaniem:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamówienia;
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c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawce z innymi podmiotami;
d) zakresu i okresu udziału innych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE -
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert minimum:
a) jedno zadanie w zakresie budowy lub przebudowy wiaduktu drogowego nad zelektryfikowaną magistralną
linią kolejową o wartości co najmniej 5.000.000,00 PLN brutto,
b) jedno zadanie w zakresie robót drogowych o wartości co najmniej 3.000.000,00 PLN brutto,
Zadanie określone w podpunkcie a) może być wykonane w ramach zadania określonego w podpunkcie b) pod
warunkiem wyszczególnienia wartości części zadania mostowego i drogowego.
Zamawiający poprzez roboty drogowe będzie rozumiał budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację dróg
z lub bez chodników, parkingów, kanalizacji deszczowej na drogach co najmniej klasy G* z wyłączeniem
kanalizacji sanitarnej oraz odnów i remontów dróg.
* – w przypadku zadań realizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na drogach o równoważnych
parametrach.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają
powyższy warunek.
Uwaga!
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN wykonawca przeliczy według średniego
kursu NBP na dzień podpisania świadectwa przejęcia, protokołu odbioru robót lub innego równoważnego
dokumentu.
2. OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA -
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie
niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej:
a) kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i doświadczenie
minimum 5 lat - 1 osoba,
b) kierownik robót drogowych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i
doświadczenie minimum 3 lata - 1 osoba.
Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający zaliczy do okresu doświadczenia kierownika budowy okresy przepracowane na stanowiskach
kierownika budowy mostów (wiaduktów) i kierownika robót mostowych (wiaduktów) z wyjątkiem okresów
pełnienia wyżej wymienionych funkcji na zadaniach obejmujących bieżące utrzymanie obiektów mostowych.
Kierownik robót drogowych musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Przez wymagane minimalne doświadczenie zawodowe dla kierownika robót drogowych rozumie się lata
przepracowane na tym stanowisku.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają
powyższy warunek.
3. UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI -
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na
podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. POTENCJAŁ TECHNICZNY -
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na
podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Gwarancja jakości. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WP.3211.21.2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 29.6.2015 -
11:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 579,10 PLN
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Warunki i sposób płatności: Za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje
kosztów przekazania.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.6.2015 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 29.6.2015 - 12:15
Miejscowość:
Zarzad Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, pokój nr 211 (II pietro)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamawiający złożył wniosek o
uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

VI.3) Informacje dodatkowe
Data rozpoczęcia zamówienia zapisana w sekcji II.3) jest data niewiążąca.
Data zakończenia zamówienia zapisana w sekcji II.3) jest data zakończenia robót budowlanych oraz złożenia
dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego. Odbiór końcowy robót nastąpi z chwilą podpisania protokołu
odbioru końcowego robót inwestycyjnych, po dostarczeniu zamawiającemu kompletu dokumentacji wraz z
powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną robót oraz potwierdzeniem przyjęcia dokumentów powstałych w
wyniku inwentaryzacji do państwowego zasobu geodezyjnego.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia
postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia również wykonawcę, który w okresie
3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków
dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który
udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które maja zapobiec zawinionemu
i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku
naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
Podmiot, który zobowiąże się do udostępnienia zasobów, będzie odpowiadał solidarnie z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
będzie ponosił winy.
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Wszystkie dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków ich zmian określone są w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od
dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni -
jeżeli zostały przesłane winny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w podpunktach 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.5.2015
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