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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

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: WYKONANIE REMONTÓW 

NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU 

DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W LATACH 2016/2017 Z PODZIAŁEM NA 

ZADANIA. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia jest wykonanie remontów nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie działania 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2016/2017 z podziałem na zadania zgodnie z 

warunkami specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45233142-6 - roboty 

w zakresie naprawy dróg. 

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

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


 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówienia uzupełniającego (w okresie 3 lat 

od udzielenia zamówienia podstawowego) o wartości nie większej niż 20% wartości 

zamówienia podstawowego na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

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

 

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

15.12.2017. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości w 

wysokości 40.800,00 PLN, w tym: - zadanie nr 1 - 13.700,00 PLN, - zadanie nr 2 - 13.500,00 

PLN, - zadanie nr 3 - 13.600,00 PLN 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie wykonał łącznie minimum 5.500,00 m2 remontów 

cząstkowych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym, 

będących przedmiotem zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 



udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają 

powyższy warunek. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje w pełni sprawnym 

niżej wymienionym sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia: a) 

frezarka do nawierzchni z podajnikiem taśmowym o szerokości bębna 0,5m 

(łaty małe) - minimum 1 szt. na każde zadanie, b) frezarka do nawierzchni z 

podajnikiem taśmowym o szerokości bębna 1,0m (nakładka) - minimum 1 szt. 

na każde zadanie, c) układarka mas bitumicznych z elektronicznym 

sterowaniem - minimum 1 szt. na każde zadanie, d) walec ogumiony - 

minimum 1 szt. na każde zadanie, e) walec stalowy - minimum 1 szt. na każde 

zadanie, f) wytwórnia mas bitumicznych lub udokumentowana możliwość 

zakupu betonu asfaltowego, g) termos do transportu masy bitumicznej - 

minimum 1 szt. na każde zadanie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają 

powyższy warunek. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, którym 

zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach 

wymienionych poniżej: a) kierownik robót posiadający uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej i doświadczenie 

minimum 3 lata na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy - 

minimum 1 osoba. W przypadku wykonawcy składającego ofertę na więcej, 

niż jedno zadanie zamawiający dopuszcza dysponowanie jednej (tej samej) 

osoby na wszystkie zadania. b) majster robót posiadający doświadczenie 

minimum 2 lata na stanowisku majstra robót w zakresie robót bitumicznych - 

minimum 1 osoba (na każde zadanie inna osoba). Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie 

spełniają powyższy warunek. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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.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: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, 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; 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, 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; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

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; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 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 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; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.3.2) 

 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 



miesięcy 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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia ze wskazaniem: 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania 

zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru 

stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innymi podmiotami, d) zakresu i okresu udziału 

innych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia. 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. 2. 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. 3. 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 punkcie 

III.4.2), III.4.4) i III.6) ppkt. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych może być złożone przez 

ustanowionego pełnomocnika w imieniu wszystkich wykonawców. 4. 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 III.4.3), 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 

III.4.3)). 5. Sprawdzenie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na 

podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie 

spełnia/nie spełnia oddzielnie na każde zadanie. 

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 - 90 

 2 - Dysponowanie dodatkową brygadą - 10 

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 zamówienia 

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: 29.02.2016 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 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 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: . Przedmiotem 

zamówienia na zadanie nr 1 jest wykonanie remontów nawierzchni dróg 

wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu - Oddział 

Terenowy w Głubczycach w latach 2016/2017 zgodnie z warunkami specyfikacji. Kod 

i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45233142-6 - roboty w zakresie naprawy 

dróg. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje remonty na drogach wojewódzkich nr: - 407 

Nysa - Łącznik, - 408 Kędzierzyn-Koźle - Gliwice, - 409 Dębina-Gogolin, - 410 

Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce, - 413 Ligota Prószkowska - Jaśkowice, - 414 Opole - 

Prudnik, - 415 Zimnice - Krapkowice, - 416 Krapkowice - Głubczyce - Racibórz, - 

417 Laskowice - Klisino - Szonów - Szczyty, - 418 Reńska Wieś - Kędzierzyn-Koźle, 

- 419 Nowa Cerekwia - Branice, - 420 Kietrz - Pilszcz, - 421 Szczyty - Błażejowice, - 

422 Błażejowice - Dziergowice, - 423 Opole- Kędzierzyn - Koźle, - 424 Rogów - 

Gogolin, - 425 Bierawa - Rudy, - 427 Zakrzów - Dzielnica, - 428 Dąbrówka Górna. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2017. 

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

zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Dysponowanie dodatkową brygadą - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2. 

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

zamówienia na zadanie nr 1 jest wykonanie remontów nawierzchni dróg 

wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu - Oddział 

Terenowy w Grodkowie w latach 2016/2017 zgodnie z warunkami specyfikacji. Kod i 

nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45233142-6 - roboty w zakresie naprawy 

dróg. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje remonty na drogach wojewódzkich nr: - 378 

Biedrzychów - Grodków, - 382 Stanowice - Paczków- Granica Państwa, - 385 Granica 

Państwa - Grodków - Jaczowice, - 401 Brzeg - Pakosławice, - 403 Łukowice Brzeskie 



- Młodoszowice, - 405 Niemodlin - Korfantów, - 406 Nysa - Jasienica Dolna - 

Włostowa, - 407 Nysa - Korfantów - Łącznik, - 411 Nysa - Głuchołazy - Granica 

Państwa, - 414 DK 94 - Wrzoski - Opole - Biała - Prudnik, - 429 Wawelno - 

Komprachcice - Prószków - DK 45, - 435 Opole - Prądy - DK 46, - 457 Brzeg - 

Dobrzeń Wielki, - 458 Obórki - Lewin Brzeski - Skorogoszcz - Popielów, - 459 Opole 

- Skorogoszcz, - 460 Kościerzyce - rz. Odra - Kopanie, - 462 Stobrawa - Kopanie - 

Łosiów - Krzyżowice, - 464 Narok - rz. Odra - Chróścice, - 465 Żelazna - rz. Odra - 

Dobrzeń Mały. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2017. 

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

zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Dysponowanie dodatkową brygadą - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3. 

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

zamówienia na zadanie nr 1 jest wykonanie remontów nawierzchni dróg 

wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu - Oddział 

Terenowy w Oleśnie w latach 2016/2017 zgodnie z warunkami specyfikacji. Kod i 

nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45233142-6 - roboty w zakresie naprawy 

dróg. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje remonty na drogach wojewódzkich nr: - 396 

Przeczów - Mikowice, - 409 Gogolin - Strzelce Opolskie, - 426 Zawadzkie - Strzelce 

Opolskie - Kędzierzyn-Koźle, - 451 Namysłów - Bierutów, - 454 Czarnowąsy - 

Namysłów, - 461 Kup - Jełowa, - 463 Bierdzany - Ozimek - Zawadzkie, - 487 

Byczyna - Gorzów Śląski - Olesno, - 494 Bierdzany - Olesno - Bodzanowice, - 901 

Olesno - Zawadzkie - Kielcza. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2017. 

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

zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Dysponowanie dodatkową brygadą - 10 

 


