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  urządzeń to wykonawca może zastosować równoważne pod warunkiem, że zagwarantują 

  one realizację robót w zgodzie z wydanym zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej 

  oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej 

  wymienionych dokumentach, a także nie spowodują opóźnień w realizacji inwestycji. 

  Zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych musi umożliwić uzyskanie 

  efektu zamierzonego przez zamawiającego (technicznego, ekonomicznego, ekologicznego). 
 

8.14. Zamówienia uzupełniające. 

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. 
 

9. PODWYKONAWSTWO. 

9.1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

  wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć 

  wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

9.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie (Formularzu oferty)  części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 
 

10. TERMIN WYKONANIA UMOWY 

 Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

  a) wykonanie podstawowych robót budowlanych w zakresie nie mniejszym niż: łącznie: 

    – ukończenie konstrukcji drogi wojewódzkiej wraz z warstwą ścieralną oraz  

        oznakowaniem i elementami bezpieczeństwa ruchu, 

    –    pełnym ukończeniem robót branży mostowej (dot. także przepustów): 

          do dnia 31.08.2017 r., 

  b) wykonanie całości robót budowlanych i złożenia dokumentacji powykonawczej:  

      do dnia 30.11.2017 r. 
 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystawienia protokołu odbioru końcowego 

robót inwestycyjnych w terminie do dnia 30.12.2017 r. 
 

Uwaga! 

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w przypadku zmiany planu finansowego  

  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, do zrealizowania ostatniej płatności za  

  wykonane roboty jeszcze w 2017 r. 
 

11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY. 

11.1. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu 

zamówienia na załączniku 1. 

11.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy 

sporządzony na załączniku 2. Podstawą obliczenia ceny oferty jest przedmiar robót, 

dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które 

stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. 

11.3. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według 

kolejności wyszczególnionych pozycji. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz 

wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym. 

  Wartość zaplecza Wykonawcy nie może przekraczać 3% wartości kontraktu. 
11.4. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym 

wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarze robót. Jeżeli w opisie pozycji 

przedmiaru robót nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych w wykonaniem 

robót, to koszty tych faz powinny być uwzględnione przez wykonawcę w cenach wpisanych 

w stosownych pozycjach kosztorysu ofertowego. Wykonawca nie może samodzielnie 

wprowadzić zmian do kosztorysu ofertowego. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do 


