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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, tel. 77 459 18 00, 

fax 77 458 13 52, e-mail: przetargi@zdw.opole.pl, www.bip.zdw.opole.pl zwany dalej 

„zamawiającym” ogłasza przetarg nieograniczony na: 

 

„Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla zadań: 
1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w km 20+700–23+300”, 

2. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra–Pokój 
w km 27+300–28+550”, 

3. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice–Jastrzębie 
w km 43+350–45+800”, 

4. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Jastrzębie–Ziemiełowice 
w km 45+800–49+200”, 

5. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice 
w km 41+950–43+350”” 

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity). 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w tym w szczególności: ustawą 

z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z poźń. zm.), ustawą z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 

 

3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA. 
Zamówienie finansowane jest ze środków samorządowych będących w dyspozycji Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
zawarte w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz spełniający poniższe warunki. 

 

4.1. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE – 
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków. 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, minimum: 

a) jeden projekt budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy, który dotyczyły 

budowy lub rozbudowy drogi o parametrach klasy G* lub wyższej, o długości co najmniej 

2 km stanowiący jeden odcinek drogi (nie dopuszcza się sumowania odcinków 

składowych), 

b) jeden projekt budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy, który dotyczył 

budowy lub przebudowy obiektu inżynierskiego o konstrukcji żelbetowej. 

 

* – lub dróg o równoważnych parametrach w przypadku projektów realizowanych poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

Projekt określony w podpunkcie b) może być wykonany w ramach projektu określonego 

w podpunkcie a). 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, 

że łącznie spełniają powyższy warunek. 


