
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: 

 

„Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 463 z obiektem mostowym w miejscowości 

Kolonowskie” 

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wartości nie przekraczającej 5.225.000 

EURO 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 z późn. zm.). 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia 7  

lipca 1994 roku Prawo budowlane   (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późń. zm.),   

ustawie z dnia   23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst   jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.  

380 z późn. zm.). 

 

3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA. 

Zamówienie finansowane jest ze środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu. 

 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu, 

b) spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

4.1. KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ 

DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ. 

Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie. 

 

4.2. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ. 

Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie. 

 

4.3. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ. 

4.3.1. 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 polegające na budowie lub przebudowie obiektu mostowego klasy 

A*) o wartości co najmniej 1.500.000,00 PLN brutto, 

*
) 
W przypadku zadań zrealizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej obiektu 

o równoważnych parametrach. 

b) minimum 1 zadanie w zakresie robót drogowych** o wartości co najmniej 

3.000.000,00 PLN brutto. 

** – Zamawiający poprzez roboty drogowe będzie rozumiał budowę, przebudowę, 

rozbudowę, modernizację dróg z, lub bez chodników, parkingów, kanalizacji deszczowej na  

drogach co najmniej klasy G (w przypadku zadań zrealizowanych poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej na drogach o równoważnych parametrach), z wyłączeniem 

kanalizacji sanitarnej oraz odnów i remontów dróg. 


