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  spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z punktami od 

4.1 do 4.3. 

6.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity 

europejski dokument zamówienia, o którym mowa w punkcie 5.2 składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedkłada również 

dokumenty określone w punkcie 5.6. 

Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

6.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w punkcie 5.3 składa każdy z wykonawców. 

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

7.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej. 

Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien 

być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7.3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory 

w formie formularzy stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu, kolumn i wierszy. 

7.4. Oferta oraz JEDZ powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy, wymienione w dokumencie potwierdzającym status prawny firmy lub 

posiadające pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii 

potwierdzonej notarialnie. 

7.5. Wraz z formularzem oferty (na załączniku nr 1) powinny być złożone: 

1) formularz cenowy – na załączniku nr 2, 

2) JEDZ/ESPD wstępnie wypełniony przez zamawiającego złożony w formie pisemnej na 

załączniku nr 3 (*jedz.doc) albo *.pdf, wypełniony na wstępnie przygotowanym przez 

zamawiającego pliku (espd-request.xml) na załączniku 3a wypełnione zgodnie z instrukcją 

stanowiącą załączniki nr 4 i 4a albo w postaci elektronicznej (zgodnie z wyborem 

wykonawcy), z tym że JEDZ złożony w postaci elektronicznej musi być opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia wykonawców składane na 

formularzu JEDZ w postaci elektronicznej powinny mieć formę dokumentu 

elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z 

nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. JEDZ (wykonawcy lub wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia   a także   dla   podmiotów   na    których    zasoby    

powołuje   się   wykonawca) podpisany  kwalifikowanym      podpisem       elektronicznym      

i     zaszyfrowany   należy   przesłać zamawiającemu na wskazany w punkcie 7.16 podpunkt 

4 adres poczty  elektronicznej  w  taki sposób,  aby dokument ten dotarł do zamawiającego 

przed upływem terminu składania  ofert, 

2a) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także 

JEDZ  dotyczące tych podmiotów. 
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  Oświadczenia podmiotów na których zasoby powołuje się wykonawca w  zakresie  w  jakim  

potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień  

publicznych składane na formularzu JEDZ mogą być złożone w postaci pisemnej albo mieć   

formę dokumentu elektronicznego.  W przypadku składnia JEDZ w  postaci  elektronicznej  

musi on być opatrzony  kwalifikowanym   podpisem  elektronicznym,  zgodnie  z  zasadami   

określonymi w punkcie   7.16. podpunkt 4, 

3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, 

4) pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w punkcie 4.4 podpunkt 2 

należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 

6, 

5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż 

pieniądz. 

7.6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwany dalej 

„rozporządzeniem” składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub  

   sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo 

zamówień publicznych, należy złożyć w formie oryginału. 

7.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

powyżej w punkcie 7.6, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający o udzielenie 

zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7.8. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

7.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż 

określony w specyfikacji sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 

7.11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7.12. Wykonawca ma prawo nie później niż w terminie składania ofert do zastrzeżenia 

udostępnienia przez zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz musi wykazać, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7.13. Wszelkie poprawki, zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

7.14. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej 

w następujący sposób: 

– nazwa i adres zamawiającego, 

– nazwa i adres wykonawcy, 

– „Oferta na: „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice w km 15+700 -  

16+710”. 

7.15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 

pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie takie musi być oznaczone 

jak w punkcie 7.14 oraz dodatkowo opatrzone dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”. 

7.16. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składania oświadczeń 

i dokumentów. 

1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie    
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     z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 

  z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1219). 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 

ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Wymagane jest złożenie ofert w miejscu i terminie określonym w punkcie 17.1 – osobiście, 

za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca. 

4. Środkiem komunikacji elektronicznej w przypadku wyboru przez wykonawcę złożenia 

formularza JEDZ w postaci elektronicznej jest poczta elektroniczna. 

Uwaga! 

Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD lub pendrive) jest 

niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną. 

W przypadku składania JEDZ w postaci elektronicznej należy go przesłać na adres e-mail 

– maksymalny rozmiar wiadomości – 15 MB: przetargi@zdw.opole.pl i postępować 

zgodnie z poniższą instrukcją. 

1) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: 

*.pdf, *.doc, *.docx, *.rtf, *.xps, *.odt. 

2) Wykonawca wypełnia jednolity europejski dokument zamówienia, tworząc dokument 

elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub 

oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 

elektronicznego, w szczególności w jednym z wyżej wymienionych formatów, przy 

czym ze względów technicznych zaleca się stosowanie formatu *.pdf. 

3) Zaleca się, aby nazwa pliku zawierającego JEDZ składała się z oddzielonych 

podkreślnikami: 

a) określenie „jedz”, 

b) numer sprawy (określony na 1 stronie specyfikacji istotnych warunków zamówienia), 

c) skróconą nazwę wykonawcy lub lidera konsorcjum, 

d) numeru kolejnego pliku jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dla oferty 

(jeżeli składanych jest więcej niż jedno oświadczenie jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia) np.: 

 

„jedz_WP.6021.11.2018_nazwa wykonawcy_2”. 

4) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego 

JEDZ, wykonawca podpisuje wyżej wymieniony dokument kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, 

będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, 

spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej, przy czym zaleca się używanie formatu PAdES. 

5) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony  

     hasłem dostępowym. Zaleca się aby hasło  dostępowe do   odszyfrowania  przesłanego    

     dokumentu składało się  z nie mniej  niż  ośmiu znaków z tym, że przy ustalaniu  hasła  

     zaleca się skorzystanie z czterech kategorii znaków: 

            - duże litery, 

           - małe litery, 
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           - cyfry, 

           - znaki specjalne dostępne na standardowej klawiaturze. 

     W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez 

oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe 

Acrobat) lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: 

AES Crypt lub 7-Zip) lub komercyjnych, przy czym zaleca się zaszyfrowanie z 

wykorzystaniem narzędzia 7-Zip. 

6) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej 

w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne 

informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o 

wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych 

zawartych w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia. 

7) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki 

sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania 

ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać: 

a) numer sprawy (określony na 1 stronie specyfikacji istotnych warunków zamówienia), 

b) nazwę postępowania, którego dotyczy jednolity europejski dokument zamówienia, 

c) nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację 

wykonawcy (np. jednolity europejski dokument zamówienia do oferty nr 2 – w takim 

przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty). 

W tytule przesłanej wiadomości zaleca się podanie oddzielonych podkreślnikiem: 

a) numer postępowania (określony na 1 stronie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia), 

b) skróconą nazwę wykonawcy lub lidera konsorcjum, np.: 

 

„WP.6021.11.2018_nazwa wykonawcy”. 

 

8) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości 

zawierającej jednolity europejski dokument zamówienia. 

9) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej 

JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego. 

10) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ  

składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w takim przypadku, zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 

11) Instrukcja składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dostępna 

jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz. 

 

5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

 

7.17. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

8. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

8.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice od 

km 15+700 do km 16+710 zgodnie z warunkami niniejszej specyfikacji. Kod i nazwa 

Wspólnego Słownika Zamówień: 71.22.30.00-7 – usługi architektoniczne w zakresie 

rozbudowy obiektów budowlanych; 45.00.00.00-7 – roboty budowlane; 45.11.00.00-1 – roboty 

w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne; 45.11.12.00-0 – roboty 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz
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w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45.23.14.00-9 – roboty 

budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; 45.23.16.00-1 – roboty budowlane w 

zakresie budowy linii komunikacyjnych; 45.23.00.00-8 – roboty budowlane w zakresie budowy 

rurociągów, linii komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych; 45.23.23.00-5 – roboty 

budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych; 

45.23.30.00-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni       autostrad,       dróg;         45.23.31.00-0    –    roboty    w     zakresie    budowy 

autostrad,   dróg; 45.23.32.00-1 – roboty   w   zakresie   różnych   nawierzchni; 45.23.33.00-2  

fundamentowanie autostrad, dróg, ulic, ścieżek ruchu pieszego. 

 

8.2. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy 

wraz z uzyskaniem niezbędnego pozwolenia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 – tekst jednolity z późn. zm.) lub decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(Dz. U. 2017 r. poz. 1496 – tekst jednolity z późn. zm.). 

W razie potrzeby należy uzyskać zmiany w istniejącej lub uzyskać nową decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaną zgodnie z 

ustawą z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 – tekst jednolity z późn. zm.). 

 

Dokumentacja projektowa powinna swoim zakresem obejmować: 

a) opracowanie dokumentacji geologicznej, 

b) sporządzenie projektu budowlanego, 

c) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub pozwolenia 

budowlane, 

d) sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji 

deszczowej z kompletem wymaganych uzgodnień, 

e) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wymienionych 

wyżej branż, 

f) sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wymienionych wyżej 

branż, 

g) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

h) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z 

kompletem wymaganych uzgodnień. 

 

1.1. Dokumentacja zamawiającego. 

1. Wykonawca opracuje i dostarczy zamawiającemu następujące dokumenty: 

a) projekt budowlany w ilości 4 egz., 

b) inne dokumenty wymagane odpowiednimi przepisami prawa konieczne do uzyskania 

stosownej decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych do wglądu, 

c) projekt wykonawczy w ilości 4 egz., 

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129) 

dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót, 
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e) przedmiar robót w rozbiciu na poszczególne branże (zawierającego zestawienie 

przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności ich wykonania wraz z 

ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 

wskazaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych), z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

przedmiary robót należy opracować na podstawie KNR, KNNR, KSNR zgodnie z § 6÷10 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 1129) 

w ilości 4 egz., 

f) inne dokumenty, o których mowa w programie funkcjonalno-użytkowym. 

 

Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami stanowi załącznik do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

2. Dokumentacja projektowa musi być opracowana w sposób zgodny z ustawą Prawo 

Budowlane, przepisami szczegółowymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy 

technicznej, programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami niniejszej specyfikacji. 

3. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

4. Obiekty budowlane należy projektować tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność 

budowy i eksploatacji. 

5. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych  

konstrukcji, materiałów i technologii robót. 

6. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy 

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. 

7. Zamawiający wymaga projektowania obiektów inżynierskich zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz w oparciu o obowiązujące normy. 

 

W razie potrzeby należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia wydaną zgodnie z ustawą z dnia 16 marca 2016 r. w 

sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 

1405 – tekst jednolity z późn. zm.). 

Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  

przedsięwzięcia wydaną celem przedłożenia we wniosku o dofinansowanie 

przedsięwzięcia. W przypadku istotnych zmian wynikłych w trakcie opracowania 

dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do zmiany zapisów decyzji lub 

uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. 

Cenę za wykonanie należy uwzględnić w cenie całej oferty. 

W przypadku zaistnienia potrzeby, należy opracować operat wodno-prawny i uzyskać 

pozwolenie wodno-prawne, a także inne elementy niezbędne do realizacji zadania oraz  

uzyskanie pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu oraz 

akceptację kompletnej dokumentacji przez  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

 

1.2. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową – zgodnie   

z uzyskanym pozwoleniem budowlanym lub/i decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej oraz odpowiednie przepisy prawne i normy. 

 

8.3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, 
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b)  budowę nowej nawierzchni drogi wojewódzkiej klasy G, o nośności 115 kN/oś na  

     odcinku 1,01 km, 

c) budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,  

d) budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej,  

e) przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową, 

f) przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych na poszczególne  

    posesje,     

g) przebudowę istniejących przepustów drogowych, 

h) budowę poboczy gruntowych o szerokości ok. 1,25 m,  

i) przebudowę lub/i budowę przydrożnych rowów odwadniających, 

j) przebudowę lub/i budowę przepustów pod drogami i zjazdami, 

k) budowę zatok autobusowych/ peronu, 

l) przebudowę lub/i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, 

m) budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, 

n) budowę kanalizacji deszczowej, 

o) budowę oświetlenia w miejscach wymaganych w związku z rozbudową drogi, 

p) przebudowę sieci teletechnicznej. 

r) wycinkę drzew i krzewów, 

s) urządzenie zieleni. 

 

Długości rozbudowywanej drogi – 1,01 km. Rozbudowywana droga będzie przebiegać po 

istniejącym śladzie DW435. 

Projektowana rozbudowa drogi polepszy warunki komunikacyjne oraz poprzez segregację 

ruchu samochodowego i pieszo-rowerowego, a także poprzez zastosowanie środków 

uspokojenia ruchu i elementów BRD przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na 

tym odcinku. 

 

Budowa chodników, rozbudowa skrzyżowań, budowa zatok autobusowych, przegłębienie 

rowów, budowa i przebudowa  kanalizacji burzowej oraz inne roboty związane z rozbudową 

DW 435 spowoduje, iż nieuniknione będzie wejście z infrastrukturą drogową na działki 

sąsiadujące z istniejącym pasem drogowym. Jednakże wejścia te będą niewielkie, w 

porównaniu do powierzchni zajmowanej w stanie obecnym przez drogę wojewódzką 

(istniejące granice pasa drogowego). 

Terenem inwestycji będzie pas drogowy – „wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z 

przestrzenią nad i  pod jego powierzchnią, w którym są  zlokalizowane droga  oraz obiekty  

budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą 

ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą”. 

 

8.4. W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

b) opracowania programu zapewnienia jakości (PZJ), 

c) opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

d) opracowania dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacji powykonawczej obiektu 

budowlanego wraz z dokumentacją aktualizującą sposób użytkowania gruntów zajętych pod 

inwestycję (wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych), 



18 

 

e) opracowania projektu (lub projektów) organizacji ruchu na czas robót, 

f) projektu docelowej organizacji ruchu, uwzględniającego ewentualne zmiany projektowe 

(wykonawca powinien uzyskać zatwierdzenie wyżej wymienionego projektu w Urzędzie 

Marszałkowskim w Opolu), 

g) innych prac wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu, oraz 

ze specyfikacji technicznej. 

Koszt powyższych opracowań należy ująć w cenie oferty. 

 

8.5. Utylizacja odpadów. 

Wykonawca zobowiązany jest zastosować obowiązujące przepisy o ochronie środowiska a w 

szczególności postępować zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 

2001 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 – tekst jednolity z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 – tekst jednolity) oraz rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1923). Wykonawca obowiązany jest posiadać wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje 

wynikające z wyżej wymienionych aktów prawnych w zakresie niezbędnym do wykonania 

zadania objętego niniejszym postępowaniem przetargowym. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie 

dostarczyć zamawiającemu na 14 dni przed przystąpieniem do robót kserokopie potwierdzone 

„za zgodność z oryginałem” wszystkich wymaganych przepisami prawa ochrony środowiska 

pozwoleń, zezwoleń i decyzji. 

Wszystkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych 

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska poniesie wykonawca. 

W cenie ofertowej należy ująć koszty składowania odpadów powstałych w czasie 

wykonywania zamówienia w miejscach do tego przeznaczonych. 

Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania na żądanie 

zamawiającego ilości odpadów i miejsca ich składowania. 

8.6. Wykonawca musi posiadać opracowane recepty, na podstawie których będzie wytwarzał 

masę bitumiczną. Nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót 

bitumicznych wykonawca przekaże je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

Do wbudowanych mieszanek bitumicznych wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na 

żądanie zamawiającego: 

a) komplet listów przewozowych dokumentujących dostarczenie wszystkich materiałów 

składowych zgodnych z wymogami STWiORB, w ilości zgodnej z obmiarem i receptą oraz 

dostarczonych w rzeczywiste miejsce zastosowania (miejsce budowy lub wskazana 

wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych), 

b) oryginały lub potwierdzone za zgodność przez kierownika budowy kopie dowodów dostaw 

asfaltów. 

8.7. Odbiór końcowy robót nastąpi z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego 

robót   inwestycyjnych,   po   dostarczeniu   zamawiającemu   kompletu    dokumentacji  

  kolaudacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu, 

wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną robót oraz potwierdzeniem przyjęcia 

dokumentów powstałych w wyniku inwentaryzacji do państwowego zasobu 

geodezyjnego. 

 

8.8. Dodatkowe wymagania dla wykonawcy. 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów nadzoru pełnionego przez służby 

właścicieli urządzeń i sieci przy ich przełożeniu lub podczas prowadzenia robót w ich 

obrębie. 
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2. Wykonawca przekaże zamawiającemu atesty i gwarancje udzielonych przez dostawców 

materiałów i urządzeń. Wykonawca przekaże zamawiającemu certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne, zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo budowlane. Wyżej wymienione dokumenty wykonawca zobowiązany będzie 

dostarczyć zamawiającemu w terminie 7 dni przed zgłoszeniem do odbioru końcowego. 

3. W przypadku wystąpienia   podczas   projektowania  innych branż niż  wymienione w    

    punkcie 4.3.2. niniejszej specyfikacji, wykonawca zobligowany  jest do  zapewnienia w 

  procesie projektowania i budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia 

budowlane stosowne do rodzaju robót zakresu zamówienia i pełnionej funkcji tych 

branż. 

8.10. Termin płatności. 

1. Płatność z tytułu wykonania zamówienia określonego umową realizowana będzie na 

podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. 

2. W przypadku odcinka realizowanego systemem zaprojektuj i wybuduj pierwsza faktura 

częściowa może zostać wystawiona nie wcześniej niż po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej lub uzyskanie prawomocnego pozwolenia budowlanego lub 

rozpoczęcia prac na podstawie zgłoszenia rozpoczęcia robót zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (jeśli zajdzie 

konieczność jej uzyskania) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych materiałów do 

tego celu. 

3. Suma faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości umowy. 

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót 

inwestycyjnych. 

8.11. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu, którego dotyczy zamówienie 

oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

 

8.12. Minimalny, wymagany okres gwarancji jakości wynosi 5 lat, licząc od daty 

protokolarnego przekazania przez wykonawcę robót i przyjęcia przez zamawiającego jako 

należycie wykonanych. 

Na wszystkie elementy przedmiotu umowy wykonawca musi zadeklarować minimalny 

termin gwarancji jakości, który wynosi 5 lat licząc od dnia następnego po dniu wystawienia 

protokołu odbioru robót inwestycyjnych. 

Wykonawca w swojej ofercie może również zadeklarować dłuższy okres gwarancji jakości 

w pełnych latach kalendarzowych, jednak nie dłuższy niż 7 lat tj.: 5, 6 lub 7 lat. 

 

8.13. Wymagany okres rękojmi za wady fizyczne i prawne wynosi 5 lat, licząc od daty 

protokólarnego przekazania przez wykonawcę robót i przyjęcia przez zamawiającego jako 

należycie wykonanych. 

 

8.14. Zgodnie z zapisami art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1579 – tekst jednolity z późn. zm) zamawiający zobowiązuje wykonawcę lub 

podwykonawcę, przy realizacji przedmiotowego zadania, do zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w poniższej tabeli: 
 

Lp. Rodzaj czynności wykonywanych w zakresie realizacji zamówienia 

1. Roboty przygotowawcze: 

– organizacja zaplecza budowy, 
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– zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego, na czas trwania robót – 

organizacja ruchu drogowego (projekt wraz uzgodnieniem, wykonanie, 

utrzymanie, likwidacja), 

– roboty pomiarowe, 

– wycinka drzew 

2. Roboty konstrukcyjne: 

– przebudowa przepustów, 

– budowa i przebudowa obiektów inżynierskich 

3. Roboty drogowe: 

– usunięciu humusu, 

– roboty rozbiórkowe, 

– roboty ziemne,  

– prace budowlano-montażowe, 

– przebudowa istniejących rowów drogowych, 

– wykonanie podbudów drogowych, 

– wykonanie nawierzchni drogowych, 

– roboty wykończeniowe, 

– układanie krawężników i obrzeży, 

– budowa chodników, 

– przebudowę skrzyżowań, 

– budowę zatok/peronów autobusowych, 

– wykonanie zjazdów, 

– humusowania terenu – wymiana konstrukcji drogi (podbudowa z kruszywa, 

warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego), 

– stabilizacja gruntów, 

– ułożenie geosiatki 

4. Roboty odwodnieniowe: 

– budowa kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi, 

– budowa rowów trawiastych 

5. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 

– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

– montaż elementów bezpieczeństwa ruchu 

6. Kolizja z siecią elektryczną, teletechniczną: 

– wszelkie prace związane rozbiórką, demontażem i montażem słupów 

oświetleniowych, energetycznych i telekomunikacyjnych 

7. Kolizja z siecią wodociągową i sanitarną: 

– roboty dotyczące robót rozbiórkowych, 

– wszelkie prace dotyczące budowy i rozbudowy sieci 

8. Roboty wykończeniowe: 

– humusowanie skarp i poboczy 

– uporządkowanie terenu, 

– likwidacja zaplecza budowy 

 

Osoby wykonujące czynności wymienione w powyższej tabeli, niezbędne do realizacji robót, 

muszą być zatrudnione przez  wykonawcę lub  podwykonawcę na podstawie umowę o pracę,  

w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 

2018 r., poz. 108 – tekst jednolity z późn. zm.). 

Powyższy wymóg nie jest wymagany w przypadku, gdy wyżej wymienione czynności (przez 

cały okres realizacji zamówienia) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym 

działalność gospodarczą, które będą wykonywać wyżej wymienione czynności osobiście na 

podstawie łączącego je z wykonawcą stosunku cywilnoprawnego. 

8.14.1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu, w terminie do 7-u dni od 

daty zawarcia umowy oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących czynności 
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wymienione w przedstawionej w punkcie 8.14 tabeli, co do których zamawiający wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 – tekst jednolity z późn. zm.). 

8.15. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8.16. Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych    

   zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia  dostosowanie  projektu  do  potrzeb    

   wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia  dostępności   do  korzystania   przez  osoby  

   niepełnosprawne należy  zaprojektować  i  wykonać między  innymi płyty  integracyjne  na  

   przejściach dla pieszych i peronach przystankowych, obniżenie krawężników  w  miejscach  

  tych przejść oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych, budowę chodnika, wykonanie 

zjazdów z drogi wojewódzkiej do przyległych posesji, ponadto montaż punktowych 

elementów odblaskowych (PEO) sferycznych. 

 

9. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

9.1. Przy dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie stosował 

następujące kryteria i ich znaczenie: 

1) cena – 60%, 

2) okres gwarancji – 40%, 

9.2. Sposób oceniania ofert i przyznawania punktów. 

Maksymalna ilość punktów w kryteriach wynosi 100 punktów. 

 

1. Ocena punktowa za cenę oferty. 

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru 

pomnożona przez wagę kryterium 60%: 

 

cena = (Cmin / Cb)*100 punktów*60% 

 

gdzie: 

Cmin – cena najniższej, ważnej oferty, 

Cb – cena badanej oferty. 

 

2. Ocena punktowa za okres gwarancji. 

Ilość punktów za okres gwarancji zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru 

pomnożona przez wagę kryterium 40%: 

 

okres gwarancji = ([GJb – GJmin] / [GJmax – GJmin]) *100 punktów*40% 

 

gdzie: 

GJb – okres gwarancji jakości w badanej ofercie, 

GJmin – minimalny okres gwarancji jakości (5 lat), 

GJmax – maksymalny okres gwarancji jakości (7 lat). 

 

Uwaga! 

Na wszystkie elementy przedmiotu umowy wykonawca musi zadeklarować minimalny 

termin gwarancji jakości, który wynosi 5 lat licząc od dnia następnego po dniu wystawienia 

protokołu odbioru robót inwestycyjnych. 
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Wykonawca w swojej ofercie może również zadeklarować dłuższy okres gwarancji jakości 

w pełnych latach kalendarzowych, jednak nie dłuższy niż 7 lat tj.: 5, 6 lub 7 lat. 

W przypadku, gdy wykonawca nie wpisze w treści oferty okresu gwarancji jakości lub 

zaproponuje okres gwarancji jakości krótszy niż 5 lat lub dłuższy niż 7 lat, zamawiający 

odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

ponieważ jej treść nie będzie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

Jeżeli wykazany okres gwarancji jakości będzie miał wpływ na punktację oferty i jej wybór 

to wykonawca nie może w trakcie badania i oceny ofert go zmienić lub uzupełnić w sposób, 

który mógłby wpłynąć na punktację, gdyż naruszyłoby to zasady równego traktowania 

wykonawców, uczciwej konkurencji i przejrzystości postępowania. 

9.3. Wszystkie obliczenia matematyczne prowadzone w trakcie oceny kryteriów będą 

wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

9.4. Oferta, która uzyska najwyższą, łączną liczbę punktów z dwóch kryteriów oceny ofert 

według wzoru: 

 

liczba otrzymanych punktów = liczba punktów przyznana w kryterium ,,cena” + liczba 

punktów przyznana w kryterium ,,okres gwarancji”. 

 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną 

liczbą punktów. 

9.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

10. PODWYKONAWSTWO. 

10.1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

10.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w formularzu oferty części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 

10.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca 

zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. 

10.4. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawców zostały określone w projekcie umowy. 

 

 

11. TERMIN WYKONANIA UMOWY. 

11.1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 07.10.2019 r. 

11.2. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać do akceptacji zamawiającemu całość 

dokumentacji techniczno-prawnej w terminie do 7 miesięcy od daty podpisania umowy. 
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12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY. 

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

zamówienia na załączniku nr 1. 

12.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę w oparciu o formularz cenowy 

sporządzony na załączniku nr 2. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz programu funkcjonalno-użytkowego (stanowiącego 

załącznik do niniejszej specyfikacji) a także oceny własnej. 

12.3. Cena ofertowa ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej 

specyfikacji oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej 

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

12.4. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje wymienione 

w formularzu cenowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do 

formularza cenowego. 

12.5. Przy wycenie poszczególnych podpunktów  formularza  cenowego  należy   uwzględnić    

   wszystkie  fazy  operacyjne  związane   z  wykonaniem  danej    roboty   budowlanej/usługi 

  projektowej. W cenie oferty należy również ująć ewentualne opłaty za zajęcie chodników, 

pasów drogowych i innych terenów na cele budowy, koszty wyłączeń i nadzoru 

użytkowników obiektów, instalacji i sieci, koszty unieszkodliwiania odpadów oraz ich 

składowania bądź odzysku, koszty ubezpieczeń, koszty utrzymania i remontów dróg 

objazdowych, koszty związane z informacją i promocją oraz wszystkie inne konieczne koszty 

związane z realizacją niniejszego zadania. 

12.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy 

wraz z załącznikami opracowany dla przedmiotowej inwestycji. 

12.7. Wszelkie koszty wynikające z uzgodnień branżowych ponosi wykonawca. 

12.8. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu robót, o których mowa w niniejszej 

specyfikacji. W wyżej wymienionej cenie wykonawca powinien uwzględnić również koszt 

przygotowania i utrzymania zaplecza budowy. 

12.9. Ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym zostaną ustalone na okres ważności 

umowy i mogą podlegać zmianom na zasadach określonych w projekcie umowy 

stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji. 

12.10. Wszystkie ceny powinny być podawane z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 

12.11. Cena oferty winna być wyrażona w nowych złotych polskich (PLN). 

12.12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany wysokości 

podatku VAT. 

12.13. Płatności dokonywane będą w PLN zgodnie z warunkami umowy. 

12.14. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający 

w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 

 

13. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia dokonywane będą w nowych złotych 

polskich. 
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14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert. 

 
15. WADIUM. 

15.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium wniesionym przed upływem terminu składania 

ofert w wysokości 25.000,00 PLN. 

15.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

– pieniądzu, 

– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

– gwarancjach bankowych, 

– gwarancjach ubezpieczeniowych, 

– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

15.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego 

w Banku Millennium O/Opole dla: 

a) rozliczeń krajowych nr 73 1160 2202 0000 0002 5573 0581, 

b) rozliczeń zagranicznych nr PL73 1160 2202 0000 0002 5573 0581 kod SWIFT 

BIGBPLPW. 
Oferta jest zabezpieczona wadium, jeżeli wpłacona przelewem kwota w chwili składania ofert 

znajduje się na powyższym koncie. 

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz, należy złożyć w oryginale razem z ofertą 

w kopercie i musi obejmować cały okres związania ofertą, określony w punkcie 14. Kopię 

wadium należy dołączyć do oferty. 

Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium nie będzie rozpatrywana, 

a wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 

15.4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 15.10. 

15.5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli jego wniesienia żądano. 

15.6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

15.7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie punktu 15.4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie 

określonym przez zamawiającego. 

15.8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez wykonawcę. 

15.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

– odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 

– nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

– zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 
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15.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 

25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

16.1. Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 

zamawiającego wynikającego z umowy. Wykonawca przed podpisaniem umowy 

zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej 

lub kilku następujących formach: 

– pieniądzu na konto zamawiającego w Banku Millennium O/Opole dla: 

a) rozliczeń krajowych nr 73 1160 2202 0000 0002 5573 0581, 

b) rozliczeń zagranicznych nr PL73 1160 2202 0000 0002 5573 0581 kod SWIFT 

BIGBPLPW 

(na zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być przeznaczone wadium 

wniesione w pieniądzu – po uprzednim pisemnym wniosku wykonawcy), 

– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

– gwarancjach bankowych, 

– gwarancjach ubezpieczeniowych, 

– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

16.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone 

wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego 

za należycie wykonane. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

zamówienia pozostanie 30% wysokości zabezpieczenia, które zostanie zwrócone nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

16.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zwracane jest wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

16.4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 

bez zmniejszenia jego wartości. 

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. 
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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 18.05.2018 r. do godz. 10:00. 

17.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 

18. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 

18.1. Jawne otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.05.2018 r. o godz. 10:15 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, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 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, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 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 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

20.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie 

po upływie terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 20.1, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

20.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w punkcie 20.1. 
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20.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a 

także zamieszczona zostanie na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację 

istotnych warunków zamówienia. 

20.5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 

specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

20.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje 

o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz 

zamieści informację na stronie internetowej i przekaże informacje Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej. 

20.7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

21. NAZWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI. 

W sprawach przedmiotu zamówienia: Adrian Miś – Wydział Budowy, tel. 77 459 18 40 w 

godz. 07:00–15:00. 

W sprawach procedury przetargowej: Barbara Łabuz, Justyna Kotyś-Bęben – Wydział 

Zamówień Publicznych, tel. 77 459 18 29 w godz. 07:00–15:00. 

 

22. ODRZUCENIE OFERT. 

22.1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, na przedłużenie terminu związania ofertą, 

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium, 

j) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

23. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

23.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione 

w przypadkach, gdy: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
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b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć, 

e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

23.2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej 

podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 

23.3. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert. 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

24. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY. 

24.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za 

najkorzystniejszą. 

24.2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a 

w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności, 

d) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

24.3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

informacja, o której mowa w punkcie 24.2 podpunkt b), zawiera wyjaśnienie powodów, dla 

których dowody przedstawione  przez  wykonawcę, zamawiający uznał za  niewystarczające. 

24.4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w punktach 24.2 podpunkt a) 

i 24.2 podpunkt d), na stronie internetowej. 

24.5. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w punkcie 24.2, jeżeli ich 

ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

24.6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 
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przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. 

24.7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w pkt. 24.6, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

złożono tylko jedną ofertę. 

24.8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

24.9. W terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty, wybrany wykonawca 

zobowiązany będzie do podpisania umowy, której projekt stanowi załącznik do niniejszej 

specyfikacji. 

24.10. Zamawiający nie   później niż   w terminie 30 dni od dnia   zawarcia umowy w sprawie    

   zamówienia publicznego,   przekazuje    ogłoszenie o   udzieleniu   zamówienia    Urzędowi  

   Publikacji Unii Europejskiej. 

24.11. 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. 

 

25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 

25.1. 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. 

25.2. 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. 

25.3. 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. 

25.4. 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. 

25.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo 

w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

25.6. 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

25.7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
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określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo 

w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

25.8. 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. 

25.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 25.7 i 25.8 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. 

25.10. Kopię odwołania zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od 

dnia otrzymania 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. 

25.11. 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. 

25.12. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym wyznaczanym przez Prezesa 

Izby. 

25.13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 
 

26. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

nr 1 – formularz oferty, 

nr 2 – formularz cenowy, 

     nr 3 – wstępnie wypełniony przez zamawiającego – formularz Jednolitego Europejskiego  

               Dokumentu Zamówienia (JEDZ.doc), 

nr 3a – wstępnie wypełniony przez zamawiającego – formularz JEDZ (espd-request.xml), 

nr 4 – instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), 

nr 4a – instrukcja – elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ/ESPD, 

nr 5 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy        

          kapitałowej, 

nr 6 – wzór zobowiązania podmiotu trzeciego, 

nr 7 – wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, 

nr 8 – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

nr 9 – wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia, 

nr 10 – projekt umowy, 

nr 11 – program funkcjonalno-użytkowy, 

nr 12 – decyzja środowiskowa, 

nr 13 – opinia geologiczna 

 

 

 


