Ogłoszenie nr 574018-N-2017 z dnia 2017-08-21 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku: Wykonanie przebudów dróg powiatowych: nr 2644L,
nr 2713L, nr 2726L, nr 2731L, nr 2700L, nr 2637L, nr 2705L i ul.Lubelskiej w Kraśniku oraz
przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2714L a także remont drogi powiatowej nr
2720L, polegających na wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego wraz z wyrównaniem podbudowy oraz wykonaniem robót przygotowawczych,
towarzyszących i wykończeniowych
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
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 w Kraśniku, krajowy numer
identyfikacyjny 43102936900000, ul. ul. Kolejowa 6 , 23200 Kraśnik, woj. lubelskie,
państwo Polska, tel. 818 264 126, e-mail zdp1@powiatkrasnicki.pl, faks 818 251 027.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatkrasnicki.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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
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)
Tak
www.powiatkrasnicki.pl , www.powiatkrasnik.bip.lublin.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.powiatkrasnicki.pl , www.powiatkrasnik.bip.lublin.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:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z SIWZ

Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, ul.Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik , Sekretariat (pokój nr
204 - I piętro)
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
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przebudów dróg
powiatowych: nr 2644L, nr 2713L, nr 2726L, nr 2731L, nr 2700L, nr 2637L, nr 2705L i
ul.Lubelskiej w Kraśniku oraz przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2714L a także
remont drogi powiatowej nr 2720L, polegających na wykonaniu warstwy ścieralnej
nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego wraz z wyrównaniem podbudowy oraz
wykonaniem robót przygotowawczych, towarzyszących i wykończeniowych
Numer referencyjny: 5/PN/2017
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: 1) Powyższe zamówienie zostało podzielone na sześć części a
w skład poszczególnych części wchodzą następujące zadania - każde dotyczy odrębnych
odcinków dróg: Część nr 1 – składa się z zadań: nr 1, nr 2; Części nr 2 – składa się z zadań: nr
3, nr 4; Część nr 3 – składa się z zadań: nr 5, nr 6; Części nr 4 – składa się z zadań: nr 7, nr 8;
Część nr 5 – obejmuje zadanie nr 9; Część nr 6 – obejmuje zadanie nr 10. zgodnie z
poniższym opisem każdej części i zadań. Część nr 1: Przebudowa dróg powiatowych: nr
2644L w m. Grabówka, nr 2713L Zaklików-Borów gm. Annopol . Zadanie nr 1 –
Przebudowa drogi powiatowej nr 2644L w m. Grabówka gm. Annopol. Zadanie nr 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2713L Zaklików-Borów gm. Annopol – Etap II. Część nr 2:

Przebudowa dróg powiatowych: nr 2726L w m. Zakrzówek ul.Partyzantów, nr 2731L w
m.Majdan Grabina. Zadanie nr 3 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2726L w m.Zakrzówek
ul.Partyzantów. Zadanie nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2731L w m.Majdan Grabina.
Część nr 3: Przebudowa dróg powiatowych: nr 2700L w m. Bęczyn, nr 2637L w m. Moniaki.
Zadanie nr 5 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2700L w m. Bęczyn. Zadanie nr 6 Przebudowa drogi powiatowej nr 2637L w m. Moniaki. Część nr 4: Przebudowa drogi
powiatowej nr 2705L w m. Liśnik Duży oraz przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr
2714L w m. Gościeradów Ukazowy. Zadanie nr 7 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2705L
w m. Liśnik Duży. Zadanie nr 8 - Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2714L w m.
Gościeradów Ukazowy. Część nr 5: „ Przebudowa ul.Lubelskiej na odcinku od
ul.Urzędowskiej do ul.Jagiellońskiej” w Kraśniku. -Zadanie nr 9 . Część nr 6: Remont drogi
powiatowej nr 2720L Kraśnik-Owczarnia-Rzeczyca Ziemiańska - Zadanie nr 10. 2)Roboty na
ww. odcinkach dróg odbywać się będą zgodnie z technologią i ilościami robót podanymi w
kosztorysach ofertowych i przedmiarach robót – na każde zadanie oddzielny kosztorys i
przedmiar. W zakres robót wchodzi wykonanie robót przygotowawczych, wyrównanie
podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową( AC11W KR 1-2), ułożenie warstwy ścieralnej
nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S 50/70 KR 1-2 wg PN-EN 13108-1 i
WT-1 i WT-2 z 2014r.) wraz z robotami towarzyszącymi i wykończeniowymi. Zamówienie
należy wykonać zgodnie z następującymi specyfikacjami technicznymi: D-M-00.00.00, D01.01.01, D-01.02.02, D- 01.02.04, D-04.03.01, D-04.03.01a, D-04.04.00, D-04.04.02, D05.03.05a, D-05.03.05b, D-06.03.01, D-06.03.01a, D-07.01.01, D- 08.01.01, D-08.02.02, D08.03.01. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy
Pzp). 3) Opis przedmiotu zamówienia wg kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 4) Na wbudowane materiały Wykonawca
winien przedłożyć aprobaty techniczne i świadectwa jakości. 5) Wszystkie badania kontrolne
robót określone w specyfikacjach technicznych wykonane zostaną na koszt Wykonawcy i
przedłożone Inspektorowi Nadzoru celem akceptacji. 6)Wykonawca winien dysponować
jednostkami sprzętu i środkami transportu zapewniającymi realizację zamówienia zgodnie z
SIWZ i wymaganiami technicznymi w terminie umownym. 7)Zaleca się, aby Wykonawcy
dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego okolicy w celu dokonania
weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania
przez Zamawiającego. 8)Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy wskazania
wytwórni mas bitumicznych w której będzie wyprodukowana masa bitumiczna do realizacji
przedmiotowego zamówienia. Lokalizacja winna spełniać warunek czasu transportu mas
bitumicznych od zakończenia załadunku do momentu rozpoczęcia wbudowywania – do 2
godz. W przypadku wątpliwości odnośnie lokalizacji, Zamawiający zastrzega sobie
możliwość praktycznego sprawdzenia. Odległość należy liczyć od wytwórni do najdalszego
miejsca( odcinka drogi) robót po drogach umożliwiających przejazd samochodów z
ładunkiem. 9)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu
drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na
podstawie opracowanego na własny koszt i we własnym zakresie oraz uzgodnionego z
Zamawiającym projektu czasowej organizacji ruchu. 10) Oznakowanie robót w czasie ich
prowadzenia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie. 11) Wykonawca zobowiązany
jest do utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch
pojazdów budowy i transportujących materiały. W przypadku ewentualnych roszczeń
odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport
budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie

podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 12) Wykonawca robót jest
zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania terenu robót na własny koszt . 13) Wykonawca
robót jest zobowiązany do wykonania niezbędnych pomiarów i czynności geodezyjnych
przed rozpoczęciem robót i w ich trakcie, 14.Wszelkie opłaty związane z realizacją
niniejszego przedmiotu zamówienia ciążą w całości na wykonawcy. 15) Wykonawca
zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia z zachowaniem należytej staranności, w
oparciu o obowiązujące przepisy, zgodnie ze sztuką budowlaną i najlepszą praktyką
zawodową.
II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:
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: Nie
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:
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
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-11-15
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 określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a)doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w
okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie, którego
przedmiotem była budowa, odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub remont drogi, o wartości

brutto nie mniejszej niż 100 tysięcy zł, dla jednego zamówienia. Przez wartość 1 zamówienia
Zamawiający rozumie łączną wartość zadania w ramach 1 umowy (1 zadania
inwestycyjnego). W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich
przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie
walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego,
kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje; b) kwalifikacji zawodowych:
Warunek spełni Wykonawca, jeśli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował i skieruje do
realizacji zamówienia minimum 1 osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności drogowej i minimum roczne doświadczenie zawodowe w
kierowaniu robotami budowlanymi, która w ciągu ostatnich 5 lat wykonała należycie
minimum 1 zamówienie, którego przedmiotem była budowa, odbudowa, rozbudowa,
przebudowa lub remont drogi, o wartości brutto nie mniejszej niż 100 tysięcy zł, dla jednego
zamówienia, przy czym okres doświadczenia zawodowego liczony jest od dnia posiadania
wymaganych uprawnień.
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:
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 4 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) Odpisu 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)

Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, 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 wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku
spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych Wykonawca składa zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.
Uwaga: Dokumenty wymienione w sekcji III.4) pkt 1. - 3. wymagane będą tylko od
Wykonawcy, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza. Dokumenty składane
przez podmioty zagraniczne: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji
III.4) pkt 1. – 3. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 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 wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2)
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ppkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby
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) Wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, w formie oryginału (według wzoru stanowiącego
załącznik do SIWZ) 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.
Uwaga: W przypadku, gdy przedstawione w „Wykazie robót budowlanych”, roboty
budowlane obejmują szerszy zakres prac, niż roboty wskazane w sekcji III.1.3) pkt 1),
wymaga się od Wykonawcy jednoznacznego określenia w ww. dokumencie wartości robót w
wymaganym zakresie. 2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności osobę posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, w formie oryginału (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ). Uwaga:
Dokumenty wymienione w sekcji III.5) wymagane będą tylko od Wykonawcy, którego oferta
będzie oceniona jako najkorzystniejsza.
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. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP, Zamawiający wymaga oświadczenia
Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
Uwaga: Dokument określony w sekcji III.7) pkt 1. składany jest przez Wykonawcę w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia
ofert. 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. Uwaga: Ww.
zobowiązanie należy dołączyć do oferty w formie oryginału. Zobowiązanie winno określać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4)
czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
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
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:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
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:
Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
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:
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: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
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 Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
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: Nie
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:
Nie
Informacje dodatkowe:
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: Nie
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:
1) Termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego, b) wystąpienia warunków
atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony
zamawiającemu i zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru , c) poleceń wydawanych
przez Inspektora Nadzoru mających wpływ na termin wykonania, lecz nie wynikających z
uchybień Wykonawcy, d) wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót, e) wystąpienia
istotnego błędu w dokumentacji – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny
na usuniecie wad w dokumentacji, f) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień,
mogących spowodować wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od wykonawcy, g)
podpisania umowy na zamówienia dodatkowe, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na
termin wykonania niniejszej umowy. 2) W uzasadnionych przypadkach, w ramach
przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą zamawiającego, możliwość wykonania
robót budowlanych w inny sposób niż określono to w dokumentacji (tj. wykonania tzw. robót
zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na
materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe
i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa
powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w
szczególności na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi
okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w
dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b)
pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) pojawienie się
nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, d)
konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) stały się
konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji , f) pozwolą
osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne
od przyjętych w dokumentacji, g) są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy
i przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia, h) wykonanie
tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 3)
Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie będących następstwem działania
organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo
terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., b) wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust.
1 pkt 4 Prawa budowlanego, c) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego
orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych
lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w

chwili zawierania umowy, e) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami. 4) Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany kierownika budowy i kierowników robót, przy czym osoby zastępujące muszą
spełniać warunki określone w umowie. 5) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec
zmianie w razie ustawowej zmiany stawek podatku VAT. 6) w przypadku, gdy Wykonawca
w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę
umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i
złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. 7) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie
przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy
dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź
zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży
odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców,
którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę
przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania
zmiany umowy w tym zakresie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2017-09-05, godzina: 10:00,
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
> 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 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:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Przebudowa dróg powiatowych: nr 2644L w m. Grabówka, nr 2713L
Część
1 Nazwa:
Zaklików-Borów gm. Annopol
nr:
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:W skład tej części wchodzi wykonanie następujących zadań: Zadanie nr 1 –
Przebudowa drogi powiatowej nr 2644L w m. Grabówka gm. Annopol. Zadanie nr 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2713L Zaklików-Borów gm. Annopol – Etap II. Roboty na
ww. odcinkach dróg odbywać się będą zgodnie z technologią i ilościami robót podanymi w
kosztorysach ofertowych i przedmiarach robót załączonych do SIWZ – na każde zadanie
oddzielny kosztorys i przedmiar. W zakres robót wchodzi wykonanie robót
przygotowawczych, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową( AC11W KR 12), ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S 50/70
KR 1-2 wg PN-EN 13108-1 i WT-1 i WT-2 z 2014r.) wraz z robotami towarzyszącymi i
wykończeniowymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,
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: 2017-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Przebudowa dróg powiatowych: nr 2726L w m. Zakrzówek
Część
2 Nazwa:
ul.Partyzantów, nr 2731L w m.Majdan Grabina
nr:
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:W skład tej części wchodzi wykonanie następujących zadań: Zadanie nr 3 –
Przebudowa drogi powiatowej nr 2726L w m.Zakrzówek ul.Partyzantów. Zadanie nr 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 2731L w m.Majdan Grabina. Roboty na ww. odcinkach

dróg odbywać się będą zgodnie z technologią i ilościami robót podanymi w kosztorysach
ofertowych i przedmiarach robót załączonych do SIWZ – na każde zadanie oddzielny
kosztorys i przedmiar. W zakres robót wchodzi wykonanie robót przygotowawczych,
wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową( AC11W KR 1-2), ułożenie
warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S 50/70 KR 1-2 wg
PN-EN 13108-1 i WT-1 i WT-2 z 2014r.) wraz z robotami towarzyszącymi i
wykończeniowymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,
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: 2017-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Przebudowa dróg powiatowych: nr 2700L w m. Bęczyn, nr 2637L w m.
Część
3 Nazwa:
Moniaki
nr:
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:W skład tej części wchodzi wykonanie następujących zadań: Zadanie nr 5 –
Przebudowa drogi powiatowej nr 2700L w m. Bęczyn. Zadanie nr 6 - Przebudowa drogi
powiatowej nr 2637L w m. Moniaki. Roboty na ww. odcinkach dróg odbywać się będą
zgodnie z technologią i ilościami robót podanymi w kosztorysach ofertowych i przedmiarach
robót załączonych do SIWZ – na każde zadanie oddzielny kosztorys i przedmiar. W zakres
robót wchodzi wykonanie robót przygotowawczych, wyrównanie podbudowy mieszanką
mineralno-asfaltową( AC11W KR 1-2), ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11S 50/70 KR 1-2 wg PN-EN 13108-1 i WT-1 i WT-2 z 2014r.)
wraz z robotami towarzyszącymi i wykończeniowymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,
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: 2017-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2705L w m. Liśnik Duży oraz
Część
4 Nazwa: przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2714L w m. Gościeradów
nr:
Ukazowy
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:W skład tej części wchodzi wykonanie następujących zadań: Zadanie nr 7 –
Przebudowa drogi powiatowej nr 2705L w m. Liśnik Duży. Zadanie nr 8 - Przebudowa
nawierzchni drogi powiatowej nr 2714L w m. Gościeradów Ukazowy. Roboty na ww.
odcinkach dróg odbywać się będą zgodnie z technologią i ilościami robót podanymi w
kosztorysach ofertowych i przedmiarach robót załączonych do SIWZ – na każde zadanie
oddzielny kosztorys i przedmiar. W zakres robót wchodzi wykonanie robót
przygotowawczych, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową( AC11W KR 12), ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S 50/70
KR 1-2 wg PN-EN 13108-1 i WT-1 i WT-2 z 2014r.) wraz z robotami towarzyszącymi i
wykończeniowymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,
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: 2017-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część
nr:

5 Nazwa:

„Przebudowa ul.Lubelskiej na odcinku od ul.Urzędowskiej do
ul.Jagiellońskiej” w Kraśniku

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:W skład tej części wchodzi wykonanie Zadania nr 9: „ Przebudowa ul.Lubelskiej
na odcinku od ul.Urzędowskiej do ul.Jagiellońskiej” w Kraśniku. Roboty na ww. odcinku
dróg odbywać się będą zgodnie z technologią i ilościami robót podanymi w kosztorysie
ofertowym i przedmiarze robót załączonych do SIWZ. W zakres robót wchodzi wykonanie
robót przygotowawczych, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową( AC11W
KR 1-2), ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S
50/70 KR 1-2 wg PN-EN 13108-1 i WT-1 i WT-2 z 2014r.) wraz z robotami towarzyszącymi
i wykończeniowymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,
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: 2017-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Remont drogi powiatowej nr 2720L Kraśnik-Owczarnia-Rzeczyca
Część
6 Nazwa:
Ziemiańska
nr:
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:W skład tej części wchodzi wykonanie Zadania nr 10: Remont drogi powiatowej
nr 2720L Kraśnik-Owczarnia-Rzeczyca Ziemiańska. Roboty na ww. odcinku drogi odbywać
się będą zgodnie z technologią i ilościami robót podanymi w kosztorysie ofertowym i
przedmiarze robót załączonych do SIWZ. W zakres robót wchodzi wykonanie robót
przygotowawczych, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową( AC11W KR 12), ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S 50/70
KR 1-2 wg PN-EN 13108-1 i WT-1 i WT-2 z 2014r.) wraz z robotami towarzyszącymi i
wykończeniowymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,
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: 2017-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

