
Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K Siepraw – Łyczanka –

Świątniki Górne w km od 2+148 do km 3+133 w miejscowości Siepraw, Powiat Myślenicki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 593355-N-2019 z dnia 2019-09-04 r.
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny

35157174200000, ul. Przemysłowa 6 , 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel.

122 721 733, , e-mail zdp@zdp-myslenice.pl, , faks 122 721 733.

Adres strony internetowej (URL): www.zdp-myslenice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Jednostka organizacyjna powiatu

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Tak

www.zdp-myslenice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca

Adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, ul. Przemysłowa 6, 32-400 Myślenice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K

Siepraw – Łyczanka – Świątniki Górne w km od 2+148 do km 3+133 w miejscowości Siepraw, Powiat

Myślenicki

Numer referencyjny: ZP-12/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1951K w

miejscowości Siepraw, na długości ok. 985 m, polegająca na przebudowie jezdni, poszerzeniu jedni,

wykonaniu peronu przystankowego, przebudowie pobocza na chodnik z kostki, przebudowie zjazdów

wraz z istniejącym odwodnieniem.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
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45233253-7

45111200-0

45110000-1

45232452-5

45233222-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie

przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości

lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie, w okresie

3 lat, od dnia udzielenia niniejszego zamówienia, Wykonawcy wyłonionemu w tym postępowaniu,

zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem

niniejszego zamówienia, których zakres obejmował będzie roboty zgodne z zakresem robót opisanym

w zał. nr 1 do ogłoszenia, o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.

Roboty te zostaną udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w

trybie zamówienia z wolnej ręki.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub
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data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych warunków.

Spełnieniem warunku będzie załączone do Oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zawartą i opłaconą umowę

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia w ramach której wykonywał będzie zamówienie publiczne.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie

doświadczenie, kwalifikacje i wykształcenie oraz zdolność techniczną w następującym zakresie: 1)

doświadczenia - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym

okresie, dla zadania nr 1 - co najmniej dwa zamówienia związane z budową, przebudową lub

remontem drogi o nawierzchni bitumicznej, w zakresie wykonania nakładki bitumicznej, o wartości

min. 400 000,00 zł brutto każde, dla zadania nr 2 – co najmniej dwa zamówienia związane z

budową, przebudową lub remontem chodnika, o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każde.,

oraz posiadał dowody określające, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności czy

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) kwalifikacji lub wykształcenia -

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie

dysponował, co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U.

z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującymi przepisami lub odpowiednie,

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie niezbędnym do kierowania

robotami w specjalności drogowej wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby

Samorządu Zawodowego potwierdzającymi, że osoby których uprawnienia dotyczą są wpisane na

listę członków tej izby. Osoby zdolne do wykonania zamówienia winny posiadać uprawnienia

budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018

r. poz. 2272); 3) zdolności technicznej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował

odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do realizacji zamówienia. Spełnieniem

warunku będzie przedstawione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: W związku z kryterium - Doświadczenie zawodowe kierownika budowy,

Wykonawca winien, chcąc otrzymać punkty w tym kryterium, wykazać osobę (lub osoby) która

będzie pełnić funkcję kierownika budowy oraz doświadczenie tej osoby.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

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

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) zaświadczenie właściwego

naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków,

wstawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,

lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3)

zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca

nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub inny

dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w ramach

której wykonywał będzie zamówienie. W przypadku, gdy ważność ubezpieczenia uzależniona jest

od zapłaty składki wraz z polisą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument jej opłacenia;

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, dla zadania nr 1 - co najmniej dwa zamówienia związane z budową, przebudową lub

remontem drogi o nawierzchni bitumicznej, w zakresie wykonania nakładki bitumicznej, o wartości

min. 400 000,00 zł brutto każde, dla zadania nr 2 – co najmniej dwa zamówienia związane z

budową, przebudową lub remontem chodnika, o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każde.,

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających, czy te roboty budowlane

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Oferta cenowa wraz z kosztorysem ofertowym i tabelą elementów scalonych; 2) Dowód

wniesienia wadium; 3) Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy - kryterium oceny ofert; 4)

zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca w ofercie powołuje się na zasoby innych podmiotów; 5)

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika z innych dokumentów; -
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powyższe dokumenty należy złożyć wraz z ofertą; 6) ponadto każdy Wykonawca w terminie 3 dni

od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej. Wraz z oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązani z innym

Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wadium wynosi: Zadanie nr 1 – 11 000,00 zł; Zadanie nr 2 – 13 500,00 zł. Wadium w pieniądzu

należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w BNP Paribas Bank Polska S.A., nr

rachunku: 12 1600 1462 0008 4781 8071 7038 2. Termin wpłacenia wadium upływa wraz z

terminem składania ofert. 3. Wykonawca wnosi wadium w następujących formach: a) w pieniądzu,

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w

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. 4. W przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona

przeliczenia waluty obcej na PLN, na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut

obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na

dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W

przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy

przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. 5. Skuteczne wniesienie wadium w

pieniądzu następuje z chwilą znalezienia się środków finansowych na rachunku zamawiającego,

przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako

ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w

formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do

oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego

kopia w ofercie. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego

oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
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warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na

zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) zawarcie umowy w

sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Z treści

gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez

zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu

pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 10. Okoliczności

i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia

należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
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Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

wydłużenie okresu gwarancji 30,00

Doświadczenie kierownika budowy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
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IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,

której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych w umowie dotyczących: 1)

terminu wykonania robót, w przypadku złych warunków atmosferycznych, trwających dłużej niż 3 dni

jeżeli w tym czasie padał ciągły deszcz, śnieg przez dłużej niż 5 godzin w godzinach pomiędzy 7:00 a

16:00 - o ilość dni opadów, wprowadzenia robót zamiennych, nakazanej prze uprawniony organ

zmiany organizacji ruchu oraz jeżeli od podpisania umowy do określonego w niej terminu wykonania
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przedmiotu zamówienia pozostało mniej niż 60 dni - na warunkach i w sposób określony w umowie,

2) zmiany spowodowanej zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w

szczególności zmiany stawki podatku VAT, 3) realizacji dodatkowych robót budowlanych od

dotychczasowego wykonawcy, jeżeli nowe roboty budowlane, nie są objęte zamówieniem

podstawowym, a realizacja tych robót jest niezbędna i jeżeli zostały spełnione łącznie następujące

warunki (art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych): a) zmiana wykonawcy nie może

zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących

zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia

podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie

kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości

zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4) okoliczności nieprzewidywalnych, których

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i jeżeli wartość zmiany nie

przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy

Prawo zamówień publicznych). 5) zastąpienia wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił

zamówienia, innym wykonawcą z powodu (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień

publicznych) a) połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą

innych istotnych zmian umowy, b) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem

jego podwykonawców. 6) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15%

wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo

zamówień publicznych). 7) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 i 2

Umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia w takim przypadku

następuje wyłącznie: a) na pisemny wniosek wykonawcy, b) w zakresie niezrealizowanej części

zamówienia, c) najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, o ile wniosek wraz z

dowodami zostanie złożony Zamawiającemu w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie

przepisów stanowiących podstawę zmiany. Nie dochowanie tego warunku spowoduje zmianę

wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 8) Zmiany lub wprowadzenia nowego

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Oferty w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
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informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). W

przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu ww przepisów, Wykonawca winien, nie później niż w terminie

składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec które informacje stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione oraz wykazać iż zastrzeżone informacje stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane do

wiadomości podczas otwarcia ofert. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako

bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20.10.2005 r. (sygn.III CZP 74/05) ich

odtajnieniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufności dokumentów,

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie treści zastrzeżonych

dokumentów. Jeżeli Wykonawca nie zastrzeże w Ofercie tajności dokumentów, składa ofertę z

kosztorysem i wszystkimi dokumentami w jednej części.Wykonawca nie może zastrzec informacji, o

których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Jeżeli Wykonawca dołączył do oferty dokumenty, stanowiąc tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których zastrzegł, że nie mogą być one

udostępnione, wskazane jest żeby dokumenty te umieścił w oddzielnej kopercie oznaczonej napisem

„Dokumenty zastrzeżone” i włożył do koperty zawierającej ofertę

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-09-19, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę,

sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczenem na język

polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
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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

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Informacje dot. RODO 1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do

obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,

str. 1), zwane dalej „RODO”, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO

względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca

bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał

zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą dysponuje już tymi

informacjami. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z

art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane

pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.

14 ust. 5 RODO. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana

danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, ul. Przemysłowa 6, 32-400

Myślenice, tel. 12 272-17-33, e-mail: zdp@zdp-myslenice.pl; 2) Pani/Pana dane osobowe

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o

udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nr ZP-12/2019, prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego; 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którymi

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.

zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp”; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97

ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania

umowy; 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
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dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) posiada

Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych Uwaga –

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, - na podstawie art. 18 RODO prawo

żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO Uwaga – prawo do ograniczenia przetwarzania

nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, - prawo do wniesienia

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8) nie przysługuje Pani/Panu: - w

związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo do

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO

prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lic. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K Siepraw – Łyczanka –

Świątniki Górne w km od 2+148 do km 3+133 w miejscowości Siepraw, Powiat

Myślenicki – nawierzchnia

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1951K w miejscowości Siepraw, na długości

ok. 985 m, polegająca na przebudowie jezdni, poszerzeniu jedni. Rodzaje robót wchodzących w zakres

przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, ścinanie poboczy, przebudowa
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istniejących zjazdów, udrażnianie przepustów pod drogą, regulacja pionowa studzienek, przebudowa

rowów z wyprofilowaniem dna i skarp), - poszerzenia i przełomy (frezowanie nawierzchni, korytowanie,

wykonanie podbudowy, wyrównanie podbudowy mieszanką min.-bit., wykonanie nawierzchni z

mieszanek min.-bit., zbrojenie nawierzchni geosiatką), - wykonanie nawierzchni (skropienie nawierzchni

asfaltem, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką min.-bit., wykonanie nawierzchni z mieszanek

min.-bit., w-wa ścieralna); - roboty wykończeniowe (wykonanie pobocza z tłucznia, montaż barier

ochronnych); - oznakowanie (tablice znaków, słupki stalowe, oznakowanie poziome jezdni).

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233253-7, 45111200-0, 45110000-1,

45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-07-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Wydłużenie okresu gwarancji 30,00

Doświadczenie kierownika budowy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
2 Nazwa:

Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K Siepraw – Łyczanka –

Świątniki Górne w km od 2+148 do km 3+133 w miejscowości Siepraw, Powiat

Myślenicki – chodnik

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
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-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1951K w miejscowości Siepraw, na długości

ok. 985 m przebudowie pobocza na chodnik z kostki, przebudowie zjazdów wraz z istniejącym

odwodnieniem. Rodzaje robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze

(karczowanie pni, przebudowa istniejących zjazdów, montaż studzienek i studni rewizyjnych, wykonanie

kanalizacji, umocnienie rowu korytkami kolejowymi), - roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejących

zjazdów wraz z wywozem gruzu, cięcie piłą nawierzchni), - poszerzenia i przełomy (frezowanie

nawierzchni, korytowanie, wykonanie podbudowy, wyrównanie podbudowy mieszanką min.-bit.,

wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit., zbrojenie nawierzchni geosiatką), - wykonanie chodnika

(roboty ziemne, montaż krawężników i obrzeży, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni

chodnika z kostki brukowej bet., wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „Krata”, wykonanie

ubezpieczenia dna rowu i skarp nasypu narzutem kamiennym, bariery ochronne stalowe).

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233253-7, 45111200-0, 45110000-1,

45232452-5, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Wydłużenie okresu gwarancji 30,00

Doświadczenie kierownika budowy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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