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16.5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

16.6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 

w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

16.7. Wypłata, o której mowa w punkcie 16.6, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

17. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

17.1. Ofertę należy składać w kancelarii (parter – pokój nr 10) Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w terminie do dnia 20.04.2018 r. do godz. 11:00. 

17.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

 

18. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 

18.1. Jawne otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.04.2018 r. o godz. 11:15 w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w pokoju nr 211 (II piętro). 

18.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

18.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a 

także informacje dotyczące ceny, czasu reakcji, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofertach. 

18.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, czasu reakcji, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

19. INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT. 

19.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu oraz badania i oceny ofert. 

19.2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem 

punktu 19.3 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

19.3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

20. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ. 

20.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Wyjaśnienia udzielone będą niezwłocznie na piśmie na 

wniosek wykonawcy, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod 


