
Ogłoszenie nr 574853-N-2018 z dnia 2018-06-18 r.  

Gmina Roźwienica: Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach Bystrowice, 

Cząstkowice, Węgierka, Więckowice i Wola Węgierska.  

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: Gmina Roźwienica, krajowy numer identyfikacyjny 54937000000, 

ul. Roźwienica  1 , 37565   Roźwienica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 622-58-

87, e-mail gdula@op.pl, faks 166 225 822.  

Adres strony internetowej (URL): www.rozweinica.itl.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: Administracja samorządowa  

 

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 zamówienia  
Tak  

www.rozwwienica.itl.pl/bip  

 

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:  

Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

Prawo pocztowe (dz.U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca  

Adres:  

Urząd Gminy Roźwienica 37-565 Roźwienica Roźwienica 1  



 

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 remontu dróg 

gminnych w miejscowościach Bystrowice, Cząstkowice, Węgierka, Więckowice i Wola 

Węgierska.  

Numer referencyjny: RG.271.3.2018  

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 są roboty remontowe dróg 

gminnych położonych w miejscowościach Bystrowice, Cząstkowice, Węgierka, Więckowice i 

Wola Węgierska. Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarach robót 

opracowanych dla poszczególnych zadań.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9  

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: 2018-10-01  

 

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: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania 

przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

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:  

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 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 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 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  
Tak  

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:  
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

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:  
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

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  
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
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. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w zakresie 

poszczególnych zadań od 1 do 10 w wysokości: 1. dla zadania nr 1 w wysokości: 765,00 zł, 

słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć zł. 2. dla zadania nr 2 w wysokości: 1 835,00 zł, 

słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści pięć zł. 3. dla zadania nr 3 w wysokości: 1 795,00 

zł, słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt pięć zł. 4. dla zadania nr 4 w wysokości: 

1 880,00 zł, słownie: jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt zł. 5. dla zadania nr 5 w wysokości: 

520,00 zł, słownie: pięćset dwadzieścia zł. 6. dla zadania nr 6 w wysokości: 275,00 zł, 

słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć zł. 7. dla zadania nr 7 w wysokości: 175,00 zł, słownie: 

sto siedemdziesiąt pięć zł. 8. dla zadania nr 8 w wysokości: 1 030,00 zł, słownie: jeden tysiąc 

trzydzieści złotych zł. 9. dla zadania nr 9 w wysokości: 550,00 zł, słownie: pięćset 

pięćdziesiąt zł. 10. dla zadania nr 10 w wysokości: 635,00 zł, słownie: sześćset trzydzieści 

pięć zł. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 

1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem 

na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu nr rachunku:81 9108 0006 0000 0000 

0198 0003 z adnotacją: "wadium -Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach 

Bystrowice, Cząstkowice, Węgierka, Więckowice i Wola Węgierska. - zadanie Nr .........." 5. 

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. 



Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby 

wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin 

wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym 

Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie 

innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. 

Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać 

stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty 

wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego 

bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. 

W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form 

wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy 

podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim 

wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z 

wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. 

Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na 

wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek 

określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują 

uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień 

publicznych.  

 

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:  
 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

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:  

 

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 

Okres gwarancji jakości 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  

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:  

 

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:  

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania 

nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości 

dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) 

Zmiany zakresu zamówienia spowodowane zmianą przedmiarów robót, skorygowanej przez 

projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego, 2) Zmiana sposobu wykonania 

zamówienia, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów 

budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanic 

się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem 

technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, 3) Zmiana terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającego 

wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, b) zaistnienia niesprzyjających 

warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub 

spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, c) błędów 

w przedmiarze robót, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z 



projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, d) konieczności 

uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, e) konieczności 

zmiany zakresu robót i finansowania, f) konieczności wykonania dodatkowych badań i 

ekspertyz, g) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność 

wstrzymania robót objętych niniejszą umową, h) realizacji w drodze odrębnej umowy prac 

powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania 

prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy 

zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia 

podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji 

(powodujących konieczność jego wydłużenia), i) wstrzymania realizacji robót przez 

uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, j) jakiegokolwiek 

opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać 

Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez 

Zamawiającego na terenie budowy, k) wystąpienia odmiennych od zakładanych warunków 

geologicznych i terenowych W/w zmiany do umowy dopuszczalne są na następujących 

warunkach: a) - ad. pkt. 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach 

uzasadnionego interesu Zamawiającego, b) ad. pkt. 2) zamiana na materiały, urządzenia i 

sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, 

które stanowiły podstawę wyboru oferty oraz zmiana sposobu wykonania zamówienia 

powodująca usprawnienie procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie pod 

warunkiem nie zwiększania ceny; 3) - ad.pkt. 3) - w zakresie nie powodującym zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, 4) - ad pkt. 3): lit. a) o czas 

działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, - lit. b) - o czas 

trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwią wykonanie 

zamówienia. lit. e), d), c), t), g), h), i) j) , k), - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w 

prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, lub o czas niezbędny do uzyskania 

wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań. 

zamawiającego i wykonawcę, Pozostałe zmiany: a) zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli 

zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmianę wynagrodzenia o kwotę równą 

różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, b) Wszystkie powyższe 

postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu - aneks. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W 

przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian 

leży udokumentowanie powstałej okoliczności.  

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: 2018-07-04, godzina: 12:00,  

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  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2018-08-02 okres w dniach: (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  

 

 

Część 

nr:  
1 Nazwa:  

Roboty remontowe drogi gminnej położonej w m-ci Bystrowice na 

działce Nr 406. 

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:Zakres robót obejmuje: Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie 

pasa drogowego) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni 

wykonywane mechanicznie Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm 

w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15cm Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 

11W warstwa wiążąca , grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm Wykonanie nawierzchni z 

betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm Uzupełnienie 

poboczy kruszywem łamanym- frakcji 0-31,5 mm obustronnie  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,  

 

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: 2018-10-01 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres Gwarancji jakości 40,00 



 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
2 Nazwa:  

Roboty remontowe drogi gminnej położonej w m-ci Cząstkowice na 

działce Nr 388 i 402 

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:Zakres robót obejmuje: Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy 

konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechaniczni Wykonanie podbudowy z kruszywa 

łamanego frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 8cm Wykonanie 

nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W w-wa wiążąca , grubość w-wy po zagęszczeniu 

4cm Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna, grubość w-wy po 

zagęszczeniu 3cm  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,  

 

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: 2018-10-01 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji jakości 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
3 Nazwa:  

Roboty remontowe drogi gminnej położonej w m-ci Węgierka na 

działce Nr 728/2 

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:Zakres robót obejmuje: Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy 

konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie Wykonanie podbudowy z kruszywa 

łamanego frakcji 0-31,5 mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 7cm Ustawienie 

krawężników o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, beton C8/10 Wykonanie 

nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm szarej na podsypce cementowo -

piaskowej ,spoiny wypełnione piaskiem,  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,  

 

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: 2018-10-01 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji jakości 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
4 Nazwa:  

Roboty remontowe drogi gminnej położonej w m-ci Węgierka na 

działce Nr 857 

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:Zakres robót obejmuje Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie 

pasa drogowego) Wykonanie remontu części przelotowej prefabrykowanych przepustów 

drogowych rurowych jednootworowych, który składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur 

fi 80cm (lub rury HDPE) Wykonanie ścianek czołowych prostych przepustu o ?80cm wraz z 

wykonaniem deskowania, fundamentu, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem Profilowanie i 

zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po 

zagęszczeniu 15cm Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W warstwa wiążąca 

, grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S 

w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm Ułożenie ścieków z prefabrykowanych 

elementów betonowych o wym. 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 

wypełnione zaprawą cementowo-piaskową Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym- 

frakcji 0-31,5 mm strona prawa 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,  

 

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: 2018-10-01 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 



Cena 60,00 

Okres gwarancji jakości 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
5 Nazwa:  

Roboty remontowe drogi gminnej położonej w m-ci Więckowice na 

działce Nr 75 

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:Zakres robót obejmuje Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie 

pasa drogowego) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni 

wykonywane mechanicznie Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm 

w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15cm Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 

11W warstwa wiążąca , grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm Wykonanie nawierzchni z 

betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm Uzupełnienie 

poboczy kruszywem łamanym- frakcji 0-31,5 mm obustronnie 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,  

 

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: 2018-10-01 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji jakości 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
6 Nazwa:  

Roboty remontowe drogi gminnej położonej w m-ci Więckowice na 

działce Nr 14 

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:Zakres robót obejmuje Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie 

pasa drogowego) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni 

wykonywane mechanicznie Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm 

w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15cm Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 

11W warstwa wiążąca , grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm Wykonanie nawierzchni z 

betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm Regulacja 



pionowa studzienek rewizyjnych - nadbudowa wykonana betonem Uzupełnienie poboczy 

kruszywem łamanym- frakcji 0-31,5 mm obustronnie 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,  

 

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: 2018-10-01 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji jakości 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
7 Nazwa:  

Roboty remontowe drogi gminnej położonej w m-ci Więckowice na 

działce Nr 72 

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:Zakres robót obejmuje Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie 

pasa drogowego) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni 

wykonywane mechanicznie Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm 

w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15cm Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 

11W warstwa wiążąca , grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm Wykonanie nawierzchni z 

betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm Regulacja 

pionowa studzienek rewizyjnych - nadbudowa wykonana betonem Uzupełnienie poboczy 

kruszywem łamanym- frakcji 0-31,5 mm obustronnie 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,  

 

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: 2018-10-01 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 



Cena 60,00 

Okres gwarancji jakości 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
8 Nazwa:  

Roboty remontowe drogi gminnej położonej w m-ci Więckowice na 

działce Nr 147 

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:Zakres robót obejmuje Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie 

pasa drogowego) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni 

wykonywane mechanicznie Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie Skropienie 

mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową Wykonanie nawierzchni z betonu 

asfaltowego AC 11W warstwa wiążąca , grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm Wykonanie 

nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm 

Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym- frakcji 0-31,5 mm obustronnie 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,  

 

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: 2018-10-01 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji jakości 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
9 Nazwa:  

Roboty remontowe drogi gminnej położonej w m-ci Więckowice na 

działce Nr 68 

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:Zakres robót obejmuje Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie 

pasa drogowego) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni 

wykonywane mechanicznie Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm 

w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15cm Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 

11W warstwa wiążąca , grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm Wykonanie nawierzchni z 

betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm Regulacja 



pionowa studzienek rewizyjnych - nadbudowa wykonana betonem Uzupełnienie poboczy 

kruszywem łamanym- frakcji 0-31,5 mm obustronnie 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,  

 

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: 2018-10-01 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji jakości 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
10 Nazwa:  

Roboty remontowe drogi gminnej położonej w m-ci Wola Węgierska 

na działce Nr 727 

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:Zakres robót obejmuje Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy 

konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie Oczyszczenie warstw 

konstrukcyjnych mechanicznie Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją 

asfaltową Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W warstwa wiążąca , grubość 

w-wy po zagęszczeniu 4cm Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S w-wa 

ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm Ustawienie krawężników o wym. 20x30 cm na 

ławie betonowej z oporem, beton C12/15 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,  

 

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: 2018-10-01 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 



Okres gwarancji jakości 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 


