
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.bip.zdw.opole.pl 

 

Opole: USTAWIENIE ORAZ DEMONTAŻ ZASŁON PRZECIWŚNIEŻNYCH W 

CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH W PODZIALE NA ZADANIA - SEZON 2015/2016 

Numer ogłoszenia: 142497 - 2015; data zamieszczenia: 29.09.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu , ul. Oleska 127, 45-231 

Opole, woj. opolskie, tel. 77 4591800, faks 77 4581352. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.opole.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USTAWIENIE ORAZ 

DEMONTAŻ ZASŁON PRZECIWŚNIEŻNYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH W 

PODZIALE NA ZADANIA - SEZON 2015/2016. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest ustawienie oraz demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg 

wojewódzkich administrowanych w podziale na zadania - sezon 2015/2016 zgodnie z 

warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika 

Zamówień: 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego. 2. W ramach 

zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: a) ustawienie przed sezonem zimowym zasłon 

przeciwśnieżnych z tworzyw sztucznych, - wytyczenie linii ustawienia zasłony, - 

wyznaczenie miejsc wbicia słupków, co ok. 2,5 m, - wbicie słupków w grunt, - założenie 

poprzecznych odciągów na słupkach skrajnych, - rozwinięcie siatki wzdłuż segmentu, - 

przywiązanie sznurkiem siatki (gładką powierzchnią do drogi) w czterech miejscach do 

pierwszego słupka, - naciągnięcie siatki i podwiązanie w czterech miejscach do słupków, - 

http://www.bip.zdw.opole.pl/


przeciągnięcie sznurka przez oczka siatki w odległości 10 cm od górnej krawędzi (przelot, co 

65 cm) oraz jej zakotwiczenie, - założenie odciągów na słupkach pośrednich, b) utrzymanie 

zasłon w okresie zimowym (poprawianie, prostowanie), c) demontaż zasłon po sezonie 

zimowym, d) odwiezienie zdemontowanych zasłon oraz słupków do miejsc wskazanych przez 

zamawiającego. Zasłony przeciwśnieżne wraz ze słupkami do ustawienia zapewnia 

zamawiający. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.00.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

10.04.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 

PLN w tym: - na zadanie nr 1 - 430,00 PLN, - na zadanie nr 2 - 480,00 PLN, - na zadanie nr 3 

- 250,00 PLN, - na zadanie nr 4 - 180,00 PLN, - na zadanie nr 5 - 340,00 PLN, - na zadanie nr 

6 - 320,00 PLN 

III.2) ZALICZKI 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 



 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

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 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 

że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - termin płatności faktury - 5 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Wszystkie dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków ich zmian 

określone są w specyfikacji istotnych warunków zamóawienia 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 08.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 

127, 45-231 Opole, kancelaria (parter - pokój nr 10). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 

zamówienia 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 mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków 



zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków 

zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest ustawienie oraz demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg 

wojewódzkich na terenie Oddziału Terenowego w Grodkowie - sezon 2015/2016 

zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa 

Wspólnego Słownika Zamówień: 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i 

sprzętu ochronnego. 2. Zakres usług obejmuje: zadanie nr 1 - 12.330 mb Nr 401 Brzeg 

- Pakosławice - 3.800 mb, Nr 385 Granica województwa - Jaczowice - 600 mb, Nr 

403 Łukowice Brzeskie - Bierzów - 150 mb, Nr 462 Stobrawa - Krzyżowice - 1.100 

mb, Nr 458 Obórki - Popielów - 710 mb, Nr 459 Opole Skorogoszcz - 350 mb, Nr 429 

Wawelno - Prószków - dr. krajowa nr 45 - 1.300 mb, Nr 435 Wawelno -Prądy- dr. 

krajowa nr 46 - 100 mb, Nr 405 Niemodlin - Korfantów - 1.920 mb, Nr 406 Nysa - 

Włostowa - 830 mb, Nr 407 Nysa - Stara Jamka - 500 mb, Nr 411 Nysa - Głuchołazy - 

Gr. Państwa - 800 mb, Nr 382 Paczków - Gr. Państwa - 170 mb. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.04.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. termin płatności faktury - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest ustawienie oraz demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg 

wojewódzkich na terenie Oddziału Terenowego w Głubczycach - sezon 2015/2016 

zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa 

Wspólnego Słownika Zamówień: 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i 

sprzętu ochronnego. 2. Zakres usług obejmuje: zadanie nr 2 - 14.060mb, Nr 416 odc. 

Żywocice - Głubczyce - 6.210mb, Nr 417 Szonów - Szczyty - 6.205 mb, Nr 421 

Szczyty - Błażejowice - 1.645 mb. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.04.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 95 



o 2. termin płatności faktury - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest ustawienie oraz demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg 

wojewódzkich na terenie Oddziału Terenowego w Głubczycach - sezon 2015/2016 

zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa 

Wspólnego Słownika Zamówień: 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i 

sprzętu ochronnego. 2. Zakres usług obejmuje: zadanie nr 3 - 7.380 mb Nr 416 odc. 

Głubczyce - gr. woj. - 2.980 mb, Nr 419 Nowa Cerekwia - Branice - 2.225 mb, Nr 420 

Kietrz - Pilszcz - 2.175 mb. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.04.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. termin płatności faktury - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest ustawienie oraz demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg 

wojewódzkich na terenie Oddziału Terenowego w Głubczycach - sezon 2015/2016 

zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa 

Wspólnego Słownika Zamówień: 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i 

sprzętu ochronnego. 2. Zakres usług obejmuje: zadanie nr 4 - 5.800 mb, Nr 414 Opole 

- Prudnik - 5.300 mb, Nr 409 Dębina - Krapkowice - 500 mb. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.04.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. termin płatności faktury - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest ustawienie oraz demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg 

wojewódzkich na terenie Oddziału Terenowego w Oleśnie - sezon 2015/2016 zgodnie 

z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego 

Słownika Zamówień: 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu 

ochronnego. 2. Zakres usług obejmuje:zadanie nr 5 - 10.050 mb, Nr 409 Dębina - 



Strzelce Opolskie - 6.650 mb, Nr 426 Zawadzkie - Strzelce Opolskie - K.Koźle - 

3.400 mb. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.04.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. termin płatności faktury - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest ustawienie oraz demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg 

wojewódzkich na terenie Oddziału Terenowego w Oleśnie - sezon 2015/2016 zgodnie 

z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego 

Słownika Zamówień: 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu 

ochronnego. 2. Zakres usług obejmuje: zadanie nr 6 - 9.570 mb, Nr 901 Olesno - 

Zawadzkie - Kielcza - 3.730 mb, Nr 487 Byczyna - Olesno - 2.740 mb, Nr 454 Opole - 

Namysłów - 3.100 mb. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.04.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. termin płatności faktury - 5 

 


