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– zadanie nr 1: Banku Millennium O/Opole dla: 

* rozliczeń krajowych nr 73 1160 2202 0000 0002 5573 0581, 

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

BIGBPLPW 

– zadanie nr 2: Banku : 

* rozliczeń krajowych nr 37 1050 1487 1000 0005 0342 7551, 

* rozliczeń zagranicznych nr PL37 1050 1487 1000 0005 0342 7551 kod SWIFT 

INGBPLPW 

(na zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być przeznaczone wadium 

wniesione w pieniądzu – po uprzednim pisemnym wniosku wykonawcy), 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) 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. 

17.2. 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. 

17.3. 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. 

17.4. 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. 

17.5. 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.  

17.6. 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.  

17.7. Wypłata, o której mowa w pkt. 17.6 powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

18. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

18.1. Ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej: 

https://www.platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w terminie do dnia 29.03.2019 r. do godz. 

10:00. 

18.2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza składania oferty dostępnego na 

Platformie zakupowej: https://www.platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole: 

a) w kolumnie „Dołącz plik” poprzez kliknięcie w spinacz, należy wybrać docelowy plik, 

który ma zostać wczytany jako załącznik i zatwierdzić poprzez polecenie „OK”. Wszelkie 
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informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę  przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym miejscu składania 

oferty przeznaczonym na zamieszczenie „Tajemnicy przedsiębiorstwa”. Zaleca się aby 

każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym 

pliku. 

Wszystkie załadowane załączniki muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

Po wypełnieniu formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”, a następnie użyć 

polecenia „Złóż ofertę”. 

b) o terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania złożenia oferty na 

platformie. 

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

zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 

19. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 

19.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 29.03.2019 r. o godz. 10:15 w Zarządzie 

Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w pokoju nr 211 (II piętro) za 

pośrednictwem Platformy zakupowej: https://www.platformazakupowa.pl poprzez 

odszyfrowanie i otwarcie ofert. 

19.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

19.3. 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. 

19.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na platformie 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. 

19.5. Jeżeli jednemu z zamawiających zabraknie środków na sfinansowanie swojej części 

zamówienia wówczas zamawiający unieważni postępowanie na wszystkie zadania, zgodnie 

z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

20. INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT. 

20.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu oraz badania i oceny ofert. 

20.2. 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 20.3 poniżej dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

20.3. 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. 

https://www.platformazakupowa.pl/
https://www.platformazakupowa.pl/

