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Opole: POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. 

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODC. 

KĘDZIERZYN-KOŹLE - STARE KOŹLE OD KM 3+300,00 DO KM 
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Numer ogłoszenia: 79416 - 2016; data zamieszczenia: 06.04.2016 

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: POPRAWA POŁĄCZENIA 

POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. 

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODC. KĘDZIERZYN-KOŹLE - 

STARE KOŹLE OD KM 3+300,00 DO KM 5+500,00. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia jest Poprawa połączenia południowej części województwa opolskiego z 

autostradą A4 poprzez Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - 

Stare Koźle od km 3+300,00 do km 5+500,00 zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45.10.00.00-8 

- Przygotowanie terenu pod budowę. 45.11.10.00-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty 

ziemne. 45.23.30.00-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 45.22.10.00-2 - Roboty budowlane w zakresie 

budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej. 45.25.56.00-5 - Roboty w zakresie 

kładzenia rur w kanalizacji. 45.23.10.00-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy 

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


rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych. 45.23.13.00-8 - Roboty 

budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 2. 

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót 

budowlanych dotyczących rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn-

Koźle - Stare Koźle o długości około 2,2 km. 3. Zakres zamówienia obejmuje: a) 

rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 408 na dł. 2200 m od km 3+300,00 do km 5+500,00; b) 

przebudowę i budowę chodników po obu stronach drogi o szer. 2,50 m (z dopuszczeniem 

ruchu rowerowego) lub 1,50 m; c) przebudowę istniejących zjazdów; d) przebudowę 

istniejących przystanków autobusowych (budowa lub przebudowa zatok autobusowych) e) 

budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej; f) przebudowę oświetlenia ulicznego; g) 

przebudowę sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją m.in.: wodociąg, sieć 

elektryczną i telekomunikacyjną; h) wycinkę lub przesadzenia istniejącej zieleni kolidującej 

z inwestycją.. 

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 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 10% wartości 

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

zamówień publicznych. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 

45.22.10.00-2, 45.25.56.00-5, 45.23.10.00-5, 45.23.13.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

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

31.08.2017. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 

50.000,00 PLN. 2. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu zobowiązany będzie do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto 

podanej w ofercie 

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 wykonał (zakończył) w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie: a) minimum 1 zadanie w zakresie robót 

drogowych o wartości co najmniej 5.500.000,00 PLN brutto; Zamawiający 

poprzez roboty drogowe będzie rozumiał budowę, przebudowę, rozbudowę, 

modernizację i odnowę dróg z, lub bez chodników, parkingów, kanalizacji 

deszczowej na drogach co najmniej klasy G*), z wyłączeniem kanalizacji 

sanitarnej oraz remontów dróg. *) W przypadku zadań zrealizowanych poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej na drogach o równoważnych parametrach. b) 

nawierzchnie warstwy ścieralnej z SMA minimum 9 000 m2 - na jednym zadaniu. 

Roboty określone w podpunkcie b) mogą być wykonane w ramach zadania 

określonego w podpunkcie a) pod warunkiem wyszczególnienia ilości robót w 

zakresie wykonania warstwy ścieralnej z SMA. Jako wykonanie (zakończenie) 

zadania/robót należy rozumieć wystawienie co najmniej świadectwa przejęcia (dla 

kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu 

odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w 

których nie wystawia się świadectwa przejęcia). 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 należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień 

wystawienia świadectwa przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z 

warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub innego 

równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się 

świadectwa przejęcia). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje w pełni sprawnymi 

jednostkami sprzętowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia wymienionymi 

poniżej: a) wytwórnia mieszanek mineralno - bitumicznych o wydajności min. 

100 t/h ze sterowaniem w pełni automatycznym - minimum 1 szt., b) rozkładarka 

mieszanek mineralno - bitumicznych o szerokości minimum 7,0 m ze 

sterowaniem automatycznym - minimum 1 szt., c) dźwig/żuraw o udźwigu 

minimum 10 t - minimum 1 szt., d) koparka - minimum 3 szt., e) walec statyczny 

samojezdny minimum 9 t *) - minimum 2 szt., f) walec wibracyjny samojezdny 

minimum 9 t*) - minimum 2 szt., g) zagęszczarka płytowa minimum 0,5 t - 

minimum 3 szt., h) frezarka do nawierzchni bitumicznych o szerokości bębna 

skrawającego minimum 1 m - minimum 1 szt. *) co najmniej jeden z walców 

musi posiadać zestaw do obcinania krawędzi układanej masy bitumicznej. 

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 budowy posiadający uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi i doświadczenie minimum 5 lat od 

uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika budowy - 1 osoba, b) kierownik 

robót kanalizacyjnych i wodociągowych (sieć kanalizacyjna i wodociągowa) 

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i 



doświadczenie minimum 3 lata od uzyskania uprawnień na stanowisku 

kierownika budowy lub kierownika robót kanalizacyjnych i wodociągowych lub 

inspektora nadzoru robót kanalizacyjnych i wodociągowych - 1 osoba, c) 

kierownik robót elektrycznych (sieć i oświetlenie uliczne) posiadający 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i doświadczenie 

minimum 3 lata od uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika budowy lub 

kierownika robót elektrycznych lub inspektora nadzoru robót elektrycznych - 1 

osoba, d) kierownik robót telekomunikacyjnych (telekomunikacja przewodowa) 

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i 

doświadczenie minimum 3 lata od uzyskania uprawnień na stanowisku 

kierownika budowy lub kierownika robót telekomunikacyjnych lub inspektora 

nadzoru robót telekomunikacyjnych - 1 osoba. Przez wymagane minimalne 

doświadczenie zawodowe dla powyższych stanowisk rozumie się lata 

przepracowane na odpowiednich stanowiskach kierowniczych. Kierownik 

budowy 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. Kierownicy robót branżowych wymienieni w 

podpunktach b), c) i d) muszą posiadać uprawnienia budowlane stosowne do 

rodzaju robót i pełnionej funkcji. Przez uprawnienia budowlane rozumie się 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o 

których mowa w ustawie Prawo budowlane. Dopuszcza się, aby jedna osoba 

obejmowała maksymalnie dwa stanowiska wymienione powyżej, pod warunkiem 

posiadania przez nią stosownych uprawnień i spełnienia warunków, określonych 

dla obu stanowisk łącznie. 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 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub 

zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800.000,00 PLN. Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 

łącznie spełniają powyższy warunek. Wartości podane w dokumentach w 

walutach innych niż PLN wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na 

dzień wystawienia dokumentu. 

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; 

 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 albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

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 lub zdolnościach finansowych 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. 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. 4. 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. 5. 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)). 6. Sprawdzenie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie 

na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

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 - Gwarancja jakości - 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 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawarte 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: 17.05.2016 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: 90 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

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

środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający złoży wniosek o uzyskanie dofinansowania z 

Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 2. 

Warunki płatności zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. 

Płatności dokonywane będą w PLN zgodnie z warunkami umowy. 4. W przypadku 

zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, 

jeżeli umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach - 

warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których 



mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity). 6. W przypadku, gdy 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 7. 

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może 

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja 

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca 

zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 9. Realizacja zamówienia podlega prawu 

polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1409 z późń. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 121) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity). 10. Data zakończenia 

zamówienia zapisana w punkcie II.2) jest datą zakończenia robót budowlanych. Wymagany 

termin wykonania robót budowlanych: do dnia 31.08.2017 r. Wymagany termin złożenia 

dokumentacji powykonawczej: do dnia 31.01.2018 r. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość wystawienia protokołu odbioru końcowego robót inwestycyjnych w terminie do 

dnia 31.01.2018 r. Uwaga: Niezależnie od wymogu zakończenia robót do dnia 31.08.2017 

r., zamawiający zastrzega sobie możliwość do zrealizowania ostatniej płatności za 

wykonane roboty do dnia 31.01.2018 r. lub w przypadku zmiany planu finansowego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu jeszcze w 2017 r. 11. 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. 12. Procedury odwoławcze: 12.1. Środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 12.2. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 

prawnej. 12.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy. 12.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie 



czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 12.5. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 12.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się 

z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł 

zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą 

jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(faksem lub drogą elektroniczną). 12.7. 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 w inny sposób. 12.8. 

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 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej. 12.9. Odwołanie wobec czynności innych niż 

określone w punkcie 12.7 i 12.8 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. 12.10. Kopię odwołania 

zamawiający prześle niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści ją również na stronie 

internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 

specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

12.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 

3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje na zasadach 

określonych w art. 185 ustawy Prawo zamówień publicznych. 12.12. Odwołanie rozpoznaje 

Izba w składzie jednoosobowym wyznaczanym przez Prezesa Izby. 12.13. Na orzeczenie 

Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

13. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 

01.04.2016 r.. 

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: tak 

 
 


