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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372134-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Sól drogowa
2018/S 163-372134

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127
Opole
45-231
Polska
Osoba do kontaktów: w sprawach przedmiotu zamówienia: Mariusz Tuszakowski, Piotr Głuszek - Wydział
Utrzymania Dróg, tel. +48 774591815, 774591823 w godz. 07:00-15:00, w sprawach procedury przetargowej:
Justyna Kotyś-Bęben, Barbara Łabuz - Wydział Przetargów, tel. +48 774591829 w godz. 07:00-15:00
Tel.:  +48 774591800
E-mail: przetargi@zdw.opole.pl 
Faks:  +48 774581352
Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zdw.opole.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.zdw.opole.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych
2018/2019 i 2019/2020 - w podziale na zadania
Numer referencyjny: WP.3211.35.2018

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:przetargi@zdw.opole.pl
www.bip.zdw.opole.pl
www.bip.zdw.opole.pl
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34927100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg
wojewódzkich w sezonie zimowym 2018/2019 i 2019/2020 zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 34.92.71.00-2 – sól drogowa.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w podziale na 3 zadania obejmuje:
1) Zadanie nr 1 – Oddział Terenowy Głubczyce – dostawa wraz z rozładunkiem łącznie 3400 Mg soli drogowej
do baz:
— Kędzierzyn-Koźle,
— Głubczyce,
— Krapkowice.
2) Zadanie nr 2 – Oddział Terenowy Grodków – dostawa wraz z rozładunkiem łącznie 2400 Mg soli drogowej do
baz:
— Grodków,
— Nysa,
— Opole.
3) Zadanie nr 3 - Oddział Terenowy Olesno – dostawa wraz z rozładunkiem łącznie 2600 Mg soli drogowej do
baz:
— Pokój,
— Olesno,
— Strzelce Opolskie.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1 - Oddział Terenowy Głubczyce
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34927100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo opolskie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa wraz z rozładunkiem łącznie 3 400 Mg soli drogowej do baz:
— Kędzierzyn-Koźle,
— Głubczyce,
— Krapkowice.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia



Dz.U./S S163
25/08/2018
372134-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 8

25/08/2018 S163
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 8

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie stosował następujące kryteria i ich znaczenie:
Cena – 100 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2 - Oddział Terenowy Grodków
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34927100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo opolskie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa wraz z rozładunkiem łącznie 2 400 Mg soli drogowej do baz:
— Grodków,
— Nysa,
— Opole.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie stosował następujące kryteria i ich znaczenie:
Cena – 100 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 3 - Oddział Terenowy Olesno
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34927100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo opolskie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa wraz z rozładunkiem łącznie 2 600 Mg soli drogowej do baz:
— Pokój,
— Olesno,
— Strzelce Opolskie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie stosował następujące kryteria i ich znaczenie:
Cena – 100 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
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Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy. Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy. Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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 jedno zadanie w
zakresie dostawy (wraz z transportem) soli drogowej w ilości co najmniej 2 100 Mg.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że powyższy
warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/10/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/10/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, pokój nr 211 (II piętro), POLSKA.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wymagane jest złożenie ofert przed upływem terminu określonego w sekcji IV.2.2) w siedzibie
zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole (parter-pokój nr 10)
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.
2. Zamawiający może, zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udziel. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, na zasadach określonych w pkt 15 SIWZ zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości
20 300,00 PLN, w tym:
a) zadanie nr 1 - 8 200,00 PLN,
b) zadanie nr 2 - 5 800,00 PLN,
c) zadanie nr 3 - 6 300,00 PLN.
5. Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej brutto podanej
w ofercie (wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w pkt 16
SIWZ).
6. Warunki płatności określone zostały w SIWZ.
7. Płatności dokonywane będą w PLN zgodnie z warunkami umowy.
8. Zasady polegania na potencjale innych podmiotów określone zostały w pkt 4.4 SIWZ.
9. Przesłanki wykluczenia wykonawców określone zostały w pkt 4.7 SIWZ.
10. Ośw. i dok., jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz
potw. spełnienia warunków udziału w postępowaniu określone zostały w pkt 5 SIWZ.
11. Inf. dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. określone zostały w pkt 6 SIWZ.
12. Opis sposobu przygotowania oferty do niniejszego postępowania określony został w pkt 7 SIWZ.
13. Warunki dotyczące podwykonawstwa określone zostały w punkcie 10 SIWZ.
14. Pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w punkcie 4.4 ppkt 2 SIWZ należy złożyć wraz z
ofertą w formie oryginału - wzór zobowiązania stanowi zał. nr 6 do SIWZ.
15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wartości przekraczającej 221 000 EUR prowadzone
jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 – tekst jednolity, z późn.zm.). Zamówienie będzie realizowane zgodnie
z prawem polskim, w tym w szczególności ustawą z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z
2018 r., poz. 1025). 15. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO została określona w pkt 26 SIWZ.
17. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
18. Dokumenty które powinny być złożone wraz z formularzem oferty zostały określone w pkt 7.5 SIWZ.
19. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składania oświadczeń i dokumentów został
określony w pkt 7.16 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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. 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. 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. 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. 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. 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. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.
180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane
w inny sposób. 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. 9.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 7 i 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. 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. 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. 12. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym wyznaczanym przez
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Prezesa Izby. 13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/08/2018
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