
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zdp.opole.pl

Opole: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pod nazwą : 
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kużnica Kotowska - 

Biadaszka w miejscowości Stare Siołkowice od km 7 + 560,00 do km 
9 + 060,00

Numer ogłoszenia: 130577 - 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu , ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, 
woj. opolskie, tel. 77 44-14-069 (70), faks 77 44-14-071.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.opole.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego pod nazwą : Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kużnica Kotowska - Biadaszka w 
miejscowości Stare Siołkowice od km 7 + 560,00 do km 9 + 060,00.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje 
opracowanie projektu budowlano- wykonawczego rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kużnica 
Kotowska - Biadaszka w miejscowości Stare Siołkowice od km 7 + 560,00 do km 9 + 060,00 
Przeznaczona do wykonania dokumentacja projektu budowlanego i wykonawczego obejmuje 
opracowanie: Prace przygotowawcze Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów 
projektowania dróg w skali 1 : 500 Uzyskanie informacji terenowo-prawnej Przygotowanie informacji o 
planowanym przedsięwzięciu i wystąpienie z wnioskiem do Wójta Gminy Popielów o wydanie decyzji o 
warunkach środowiskowych. W przypadku wydania przez Wójta Gminy decyzji nakazującej 



sporządzenie raportu o ochronie środowiska - przygotowanie takiego raportu , Wykonanie projektu 
budowlanego w ilości 5 egz. i wykonawczego w ilości 5 egzemplarzy wraz z wymaganymi uzgodnieniami 
branżowymi Wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża 
gruntowego- wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2.03.1999 r Dz. U. Nr 
43 poz. 430 z 14 maja 1999 r ) uzgodnienia z RE Opole , Telekomunikacją Polską S.A. , Zakładem 
Gospodarki Komunalnej , Zakładem Gazowniczym , uzgodnienia z zarządcą cieku uzyskanie opinii 
Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych , uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
wodno-prawnym , dokonanie podziału działek zajętych pod inwestycję ( ok.10 szt. ) dokonanie 
przebudowy infrastruktury towarzyszącej w zakresie wymaganym , wykonanie projektu budowlanego i 
wykonawczego budowy kładki, remontu mostu i odwodnienia drogi wykonanie projektu stałej organizacji 
ruchu oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i ich zatwierdzenie - 4 egz. Opracowanie 
kosztorysów inwestorskich , kosztorysów ofertowych , przedmiarów , specyfikacji technicznych w wersji 
edytowalnej, Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej , Opracowanie 
dokumentacji przetargowej służącej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane a służącej 
do opisu przedmiotu zamówienia ( zgodnie z Rozporządzeniem w tym m.in. Specyfikacje techniczne , 
przedmiar zgodnie z w/w Rozporządzeniem , kosztorysy ofertowe - wersje edytowalne , Projekt 
budowlano-wykonawczy ) na nośniku CD Całość dokumentacji należy sporządzić w oparciu o 
obwiązujące przepisy prawa, warunki techniczne . Opracowanie powyższej dokumentacji winno być 
zrealizowane zgodnie z wszelkimi informacjami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia 
Dokumentacje projektową należy złożyć w ilościach podanych w Opisie przedmiotu Zamówienia . 
Zamówienie obejmuje wszelkie czynności podane w Opisie przedmiotu zamówienia Jednostka 
Projektująca zobowiązana jest do : uzgodnienia - przed przystąpieniem do prac projektowych -z 
Zamawiającym szczegółów rozwiązań projektowych i innych związanych z planowaną inwestycją 
wykonania pomiarów uzupełniających dla celów projektowych zastabilizowania punktów głównych trasy 
wykonanie opracowań geodezyjnych w oparciu o współrzędne państwowe.
II.1.5) 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.
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: 31.05.2017.



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zapewni jako część swojej oferty -2.400 PLN ( słownie 
złotych : dwa tysiące czterysta złotych 00/100 ) . 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu 
składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. 
pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PKO BP SA I O/Opole nr 94 1020 3668 0000 5902 0015 
8857 b. poręczeniach bankowych ; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas 
oszczędnościowokredytowych ; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 , Nr 42, 
poz. 275 ). 3.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i 
musi obejmować cały okres związania ofertą. 4.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek 
bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed 
upływem terminu składania ofert
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

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
będzie zobowiązany wykazać

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu ( zakończeniu ) w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 3 projekty budowlano-wykonawczych 
przebudowy lub budowy drogi o łącznej wartości tych 3 projektów - co najmniej 375.000,00 zł

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
będzie zobowiązany wykazać

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



Wykonawca winien dysponować osobami,( na każde stanowisko inna osoba ) które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, 
doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną powierzone - 
zgodnie z poniższym wykazem: a) Projektant (branża drogowa) - 1 osoba - - uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - doświadczenie: - staż pracy co 
najmniej 3 lata od dnia uzyskania uprawnień oraz 5-letni staż pracy b) Projektant (branża 
mostowa ) - 1 osoba - - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej lub 
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - 
doświadczenie: - staż pracy co najmniej 3 lata od dnia uzyskania uprawnień oraz 5-letni staż 
pracy c) Projektant (branża wod.- kanalizacyjna ) - 1 osoba - - uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów - doświadczenie: - staż pracy co najmniej 3 lata od dnia 
uzyskania uprawnień oraz 5-letni staż pracy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać średni przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe (na podstawie 
Rachunku zysków i strat pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) w wysokości nie mniejszej niż 
135.000 PLN; UWAGA : Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane 
powyżej Wykonawca przeliczy : - dla przychodu według średniego kursu NBP na dzień 
zakończenia roku obrotowego

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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat 



wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

• 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;

• sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu 
albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania 
finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za 
okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – za ten okres;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 
dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

• sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu 
albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania 
finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za 
okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – za ten okres;

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
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)
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia innych podmiotów, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu ( w zależności od zasobu ): 1) pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania lub udziału w realizacji części zamówienia, zawierające 
okres udziału i zakres czynności , które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku gdy 
Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu 
innych podmiotów; 2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia , zawierające także 
wykaz narzędzi i urządzeń technicznych , które ten podmiot udostępnia - w przypadku gdy Wykonawca 
wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na potencjale technicznym innych 
podmiotów; 3) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na 
okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten 
podmiot udostępnione - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów; 4) pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy Zasobów finansowych i 
ekonomicznych - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
polega na Zasobach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów; 2. Jeżeli Wykonawca wykazując 
spełnienie warunku , o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów 



na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający w celu oceny czy Wykonawca 
będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, żąda podania w szczególności : a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów 
innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę , przy 
wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) 
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 3. Jeżeli Wykonawca 
wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych 
podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp (Formularz 3.1.1.a). 4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia 
zasobów zgodnie z pkt. 8.3.1., odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5. 
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, 
polega na zasobach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów określonych w pkt. 8.2.5 IDW.Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć 
Oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego na Formularzu 3.3. dołączonym 
do SIWZ

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 - 94
2 - Okres gwarancji jakości - 6

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
1.Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, 
których w dniu podpisania umowy nie można było przewidzieć, a w szczególności: a. zmianie uległy 



przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy skutkujące koniecznością powtórzenia 
wykonania opracowań; b. wystąpiła niezgodność pomiędzy częścią opisową, a kartograficzną ewidencji 
gruntów; c. przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, 
postanowień i decyzji administracyjnych; d. nastąpił sprzeciw właścicieli terenu na prowadzenie prac 
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.) niezbędnych do prac projektowych; 
e. wystąpiły zamówienia dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia 
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 
przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia; f. wystąpiły okoliczności niezależne od 
stron umowy, powstałe w wyniku zmian ustaleń organów biorących udział w procesie uzgadniania 
dokumentacji projektowej powodujących zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 
zamówienia; g. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania 
nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. h. z powodu wystąpienia siły wyższej, to znaczy 
niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w 
momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. 
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o której mowa powyżej , zmiana terminu 
określonego w umowie następuje tylko o taką ilość dni, jaką wynosi rzeczywisty czas trwania tej 
okoliczności. 3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w 
umowie , w przypadku wystąpienia okoliczności, których w dniu podpisania umowy nie można było 
przewidzieć, a w szczególności: a. zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu 
umowy skutkujące koniecznością powtórzenia wykonania opracowań; b. wystąpiły okoliczności 
niezależne od stron umowy, powstałe w wyniku zmian ustaleń organów biorących udział w procesie 
uzgadniania dokumentacji projektowej powodujących zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 
zamówienia. 4.W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa powyżej do jej wyliczenia 
stosuje się zasady takie same jak przy wyliczeniu ceny oferty
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.zdp.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Z podanej strony 
internetowej i/lub w siedzibie Zamawiającego po złożeniu zapotrzebowania.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.07.2016 godzina 10:50, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, 45-005 Opole, ul. Książąt 
Opolskich 27, p. 208.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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


