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Oława: Poprawa dostępności komunikacyjnej między województwem 

dolnośląskim i opolskim poprzez usprawnienie połączenia dróg wojewódzkich 

455 i 396 z drogą krajową nr 39 dzięki przebudowie drogi powiatowej nr 1549 

D na odcinku od drogi wojewódzkiej 396 do miejsca zakończenia realizacji 

projektu P-3/2014 - Etap III 

Numer ogłoszenia: 143827 - 2015; data zamieszczenia: 01.10.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie , pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława, woj. 

dolnośląskie, tel. 71 3033019, faks 71 3033019. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd-olawa.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa dostępności komunikacyjnej 

między województwem dolnośląskim i opolskim poprzez usprawnienie połączenia dróg wojewódzkich 

455 i 396 z drogą krajową nr 39 dzięki przebudowie drogi powiatowej nr 1549 D na odcinku od drogi 

wojewódzkiej 396 do miejsca zakończenia realizacji projektu P-3/2014 - Etap III. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest poprawa dostępności komunikacyjnej między województwem dolnośląskim i opolskim poprzez 

usprawnienie połączenia dróg wojewódzkich 455 i 396 z drogą krajową nr 39 dzięki przebudowie drogi 

powiatowej nr 1549 D na odcinku od drogi wojewódzkiej 396 do miejsca zakończenia realizacji 

projektu P-3/2014 - Etap III. Klasa drogi - zbiorcza, kategoria ruchu KR-4. W zakres robót wchodzi: a. 

profilowanie poboczy z uzupełnieniem materiałem kamiennym b. oczyszczenie i skropienie 

nawierzchni c. wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną d. ułożenie nawierzchni 

jezdni z masy mineralno-bitumicznej SMA e. uszczelnienie szwów podłużnych taśmą bitumiczną. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 10.000,00 zł. Wadium należy złożyć w formach 

określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie dotyczy 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca: - wykaże, że w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, wykonał minimum 2 zadania o wartości minimum 250.000,00 zł brutto każde, 

w zakresie budowy lub/i przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, - załączy dowody dotyczące najważniejszych 

robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Sprawdzenie w/w warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 

przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca: 1) wykaże dysponowanie 

potencjałem technicznym w celu wykonania zadania, tj.: a) wytwórnia mas bitumicznych 

(lokalizacja wytwórni w odległości do 50 km od m. Bystrzyca) - min. 1 szt., b) rozkładarka mas 

bitumicznych o szerokości min. 4,0 m - min. 1 szt., c) skrapiarka do bitumu - min. 1 szt., d) 

walec do nawierzchni asfaltowych - min. 1 szt. e) koparko-ładowarka - min. 1 szt. (lub koparka 

i ładowarka po 1 szt.) 2) wykaże podstawę do dysponowania tymi zasobami. Sprawdzenie w/w 

warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazu narzędzi, 

wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych i przedłożonej przez Wykonawcę informacji o 

podstawie o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg zasady spełnia / nie spełnia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca: 1) wykaże dysponowanie: - min. 1 

osobą na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 2) 
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wskaże podstawę do dysponowania tymi osobami, 3) oświadczy, że wykazane osoby, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Sprawdzenie wyżej wymienionego 

warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazu osób i 

przedłożonych przez Wykonawcę informacji o podstawie do dysponowania tymi zasobami i 

oświadczenia wg zasady spełnia / nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie dotyczy 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone; 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie 

do dysponowania tymi zasobami; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Wypełniony i podpisany formularz oferty - Załącznik nr 1, Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy - 

Załącznik nr 2, Wypełnione i podpisane zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - Załącznik nr 10, 

Zaakceptowany projekt umowy - Załącznik nr 11, Dowód wpłaty wadium - będzie stanowił Załącznik nr 

12. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Gwarancja - 5 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany tj.: a) w przypadku zmiany osób realizujących zadania 

pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; b) w przypadku zmiany 

ustawowej stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę wartości umowy; c) Zamawiający 

dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego np.: powodują skrócenie 

terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://www.pzd-olawa.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd 

Drogowy w Oławie pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

16.10.2015 godzina 09:55, miejsce: Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie pl. Zamkowy 18, 55-200 

Oława - sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: Zadanie finansowane jest z programu wieloletniego pod nazwą: NARODOWY 

PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - 

ROZWÓJ.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: nie 

 


