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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający: 

Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole w imieniu którego działa na 

podstawie pełnomocnictwa: 

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, adres strony internetowej: www.bip.zdw.opole.pl zwany 

dalej „zamawiającym”, ogłasza przetarg nieograniczony na: 

 

„Przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 459 w km 7+887 

w m. Niewodniki” 

 

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 2019 r., poz. 1843 – tekst jednolity). 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

w tym w szczególności: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1186 – tekst jednolity z późn. zm.), w zakresie nieuregulowanym w ustawie Prawo 

zamówień publicznych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1145 – tekst jednolity 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, minimum jedno zadanie dotyczące budowy lub przebudowy 

obiektu mostowego klasy A* o konstrukcji żelbetowej o wartości co najmniej 1.500.000,00 

PLN brutto. 

* – w przypadku zadań zrealizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej obiektu o 

równoważnych parametrach. 
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej świadectwa 

przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu 

odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie 

wystawia się świadectwa przejęcia). 

Uwaga! 

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć według średniego 

kursu NBP na dzień wystawienia świadectwa przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z 

warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub innego równoważnego 

dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przejęcia). 
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 

łącznie spełniają powyższy warunek. 

 

4.3.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, którym zostanie powierzone 

wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej: 

a) kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

i doświadczenie zawodowe minimum 3 lata od uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika 

budowy i/lub kierownika robót mostowych – 1 osoba, 

b) kierownik robót drogowych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi i doświadczenie zawodowe minimum 1 rok od uzyskania uprawnień na stanowisku 

kierownika budowy i/lub kierownika robót drogowych – 1 osoba,, 

c) kierownik robót elektroenergetycznych (oświetlenie przejścia dla pieszych) posiadający 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – 1 osoba. 

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Kierownik robót drogowych musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Kierownik robót elektroenergetycznych musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności elektroenergetycznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 

łącznie spełniają powyższy warunek. 

Zamawiający dopuszcza aby osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy pełniła 

jednocześnie funkcję kierownika robót drogowych, pod warunkiem posiadania przez nią 

odpowiednich uprawnień i doświadczenia. 

4.3.3. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami 

sprzętowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia wymienionymi poniżej: 

a) rozkładarka mieszanek mineralno-bitumicznych o szerokości minimum 7,0 m ze sterowaniem 

automatycznym – minimum 1 szt., 

b) koparka o pojemności łyżki minimum 1,0 m3 – minimum 1 szt., 

c) walec statyczny samojezdny minimum 9 t* – minimum 1 szt., 

d) walec wibracyjny samojezdny minimum 9 t* – minimum 1 szt., 

e) zagęszczarka płytowa minimum 0,5 t – minimum 1 szt., 

f) dźwig/żuraw o udźwigu minimum 8 t – minimum 1 szt. 

* – co najmniej jeden z walców musi posiadać zestaw do obcinania krawędzi układanej masy 

bitumicznej. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 

łącznie spełniają powyższy warunek. 

 

4.4. POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW. 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 


