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Ogłoszenie nr 577542-N-2018 z dnia 2018-06-22 r.

Gmina Jawor: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 ul. Kuziennicza w m. Jawor
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
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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: Gmina Jawor, krajowy numer identyfikacyjny 39064739200000, ul. ul.
Rynek 1 , 59400 Jawor, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 702 021, e-mail um@jawor.pl,
faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.jawor.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne http://www.jawor.bip.net.pl
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)
Tak
http://www.jawor.bip.net.pl

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

2 z 23

2018-06-22, 09:53

3 z 23

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd652...

Tak
http://www.jawor.bip.net.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:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski, Rynek 1, 59-400 Jawor

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)
http://www.jawor.bip.net.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 ul.
Kuziennicza w m. Jawor
Numer referencyjny: ZP.271.20.2018
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:
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

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. Zamawiający zamierza udzielić następujące części zamówienia: Część nr 1:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor” Część nr 2:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor” 2. Opis
przedmiotu zamówienia: Część nr 1: Zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263
do km 1+805 w m. Jawor” na odcinku 542 m.b. w formule zaprojektuj i wybuduj Część nr 2: Zadanie:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor”,
obejmującego wykonanie prac w zakresie: przebudowy chodnika od skrzyżowania ul. Kuzienniczej
(droga wojewódzka nr 374) z ul. Żwirową (droga gminna) do skrzyżowania z ul. Wiejską (droga
wojewódzka nr 363) o długości ok. 542 m w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z wykonaniem
dokumentacji projektowej. Istniejąca droga wojewódzka stanowiąca ul. Kuzienniczą w Jaworze
posiada jezdnię bitumiczną o szerokości średniej 6,0 m. Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie
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technicznym i nie spełnia wymagań bezpieczeństwa użytkowników. Na całym odcinku występują
liczne spękania, wykruszenia krawędziowe i lokalne zaniżenia powodujące zastoiska wodne,
pogłębiające degradację nawierzchni oraz ochlapywanie pieszych poruszających się po chodniku.
Droga częściowo odwodniona jest do kanalizacji burzowej a częściowo woda odprowadzona jest
powierzchniowo na pobocze skąd spływa do sąsiadującego gruntu. Wzdłuż drogi biegnie chodnik o
nawierzchni z miejscowymi wykruszeniami powierzchniowymi. Oczekiwane przez Zamawiającego
zmiany po realizacji zadania: - wzmocnienie nawierzchni jezdni i poboczy; przebudowa kanalizacji
burzowej oraz wykonanie chodnika z kostki betonowej w ramach zadania nr 2. Zakres zamówienia
obejmuje w szczególności: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o program
funkcjonalno-użytkowy, wyniki badań laboratoryjnych DSDiK we Wrocławiu, decyzje
administracyjne, uzgodnienia i opinie niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania. 2.
Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę
robót. 3. Zamawiający określa wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Wykaz czynności do
wykonania przez osoby zatrudnione na umowę o pracę przy robotach budowlanych: - pracownicy
wykonujący prace fizyczne przy odtwarzaniu nawierzchni drogi. 4. Zamawiający nie przewiduje
udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7

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)
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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: 2018-11-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-15

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 stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: dla Części 1 zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca
wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400.000 zł
oraz, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000 zł; dla Części
2 zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150.000 zł oraz, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000 zł;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
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Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że: a) dla Części
1 zamówienia: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną
polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi klasy G na kwotę nie mniejszą niż
400.000,00 zł brutto; b) dla Części 2 zamówienia: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie chodnika z kostki betonowej na kwotę
nie mniejszą niż 150.000 zł brutto; c) dla Części 2 zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał co najmniej jedną usługę w zakresie projektowania przebudowy chodnika na
kwotę nie mniejszą niż 20.000 zł; d) dla Części 1 i Część 2 zamówienia: na czas realizacji
zamówienia będzie dysponował: - osobą na stanowisku Kierownika Budowy posiadającą
wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 2-letnie
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji robót drogowych związanych z
budową lub przebudową lub remontem dróg; - osobą na stanowisku projektanta posiadającą
wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej
drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku
projektanta drogowego oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem odpowiedzialnym za
wykonanie dokumentacji projektowej składającej się z projektu budowlanego i wykonawczego.
Uprawnienia zgodnie z art. 14 Prawa budowlanego. W przypadku uprawnień uzyskanych przed
wejściem w życie ww. ustawy należy powołać się na inne aktualne uprawnienia, odpowiednie do
wymaganego przez Zamawiającego zakresu
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)
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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:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
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) Wykaz 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, 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
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obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty (Załącznik nr 5 do SIWZ). 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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 (Załącznik nr 6 do SIWZ); 3) Informacja banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 4)
Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż określono w warunkach udziału w postępowaniu Dział VII ust. 2 pkt 2. 5) Wykaz
usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
(Załącznik nr 7 do SIWZ) - dotyczy tylko CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA;
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. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 2. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji
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Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
(Załącznik nr 8 do SIWZ). 3. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru (Załącznik nr 1 do
SIWZ), 4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba
upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa. 5. Oświadczenie dotyczące
podwykonawców z wykorzystaniem wzoru (Załącznik nr 9 do SIWZ). 6. Informacja o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SIWZ).
6. Dowód wniesienia wadium.

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
Część 1 zamówienia: Ustala się wadium w wysokości: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy
złotych 00/100). 1. w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16, nr konta: 58
2030 0045 1110 0000 0218 6120, z dopiskiem: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km
1+263 do km 1+805 w m. Jawor”. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania
ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin
uznania na rachunku Zamawiającego. 2. lub w jednej z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) w gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, 3) 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 2014r, poz. 1804 ze zm.), sposób przekazania: złożyć w siedzibie Zamawiającego w
pokoju nr 17 u Naczelnika Wydziału Księgowości Urzędu przed upływem terminu składania ofert.
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Część 2 zamówienia: Ustala się wadium w
wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 1. w pieniądzu, sposób przekazania:
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 01-211 Warszawa,
ul. Kasprzaka 10/16, nr konta: 58 2030 0045 1110 0000 0218 6120, z dopiskiem: „Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor”. Wadium musi być
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wniesione przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w
formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 2. lub w
jednej z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) w
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 3) 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 2014r, poz. 1804 ze zm.), sposób
przekazania: złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 17 u Naczelnika Wydziału
Księgowości Urzędu przed upływem terminu składania ofert. Dokument w formie poręczenia
winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do
zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez
jakichkolwiek zastrzeżeń.

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)

11 z 23

2018-06-22, 09:53

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd652...

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
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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

0,00

termin realizacji zamówienia 0,00

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:
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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:
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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:
1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne
są zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
oraz w zakresie postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu
wykonania robót objętych niniejszą umową będzie możliwa w przypadku: 1) gdy obowiązujące
przepisy (Specyfikacje Techniczne, Polskie Normy) nie dopuszczają do realizacji lub nakazują
wstrzymanie robót; 2) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków
geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), niewypałów i niewybuchów oraz
warunków archeologicznych związanych z koniecznością prowadzenia badań archeologicznych,
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skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach
technologicznych; 3) odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych
skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach
technologicznych lub materiałowych; 4) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
Polskimi Normami i sztuką budowlaną potwierdzonych odpowiednim wpisem do dziennika budowy;
5) zmiany przepisów prawa mające bezpośredni związek i wpływ na realizację zadania objętego
niniejszą umową; 3. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie, jeżeli jest to niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej
konieczności wynikającej z aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy też usprawnienia procesu
realizacji robót, itp.: 1) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w
dokumentacji projektowej i polegających na zmianie sposobu wykonania jakiegoś elementu,
technologii lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robót, a także zmiany celu, jaki
ma być w efekcie ich wykonania osiągnięty, 2) pominięcie jakichkolwiek robót objętych dokumentacją
projektową, o której to decyzji Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 15 dniowym wyprzedzeniem
przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, 3) wykonanie robót dodatkowych
nieobjętych dokumentacją projektową, a niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 4)
dokonanie zamiany kolejności wykonania robót objętych dokumentacją projektową, a Wykonawca jest
zobowiązany do wykonania tychże poleceń. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 4. Wydanie
przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w ust. 3, nie unieważnia w żadnej mierze umowy, ale
skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakończenia robót, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 5. W przypadku wystąpienia
zagrożenia niedotrzymania terminów przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie,
Zamawiający ma prawo żądać, a Wykonawca ma obowiązek wykonania wszelkich niezbędnych
czynności dla wywiązania się ze swoich zobowiązań (dodatkowy personel bądź sprzęt, wydłużony czas
pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy, itp.). W tym przypadku
Wykonawca nie ma prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynności. 6.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 1) spowodowane niemożliwymi do wcześniejszego
przewidzenia, pomimo zachowania należytej staranności, warunkami atmosferycznymi,
geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a) klęskami żywiołowymi; b) wyjątkowo
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych,
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przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: ekstremalne temperatury
powietrza, wichury uniemożliwiające pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu
powodujące podtopienia; c) niewypałami i niewybuchami; d) wykopaliskami archeologicznymi o skali
większej niż przewidywana; e) nie zinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi (fundamenty, ściany
szczelne, sieci i urządzenia itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych. O uznaniu wystąpienia w trakcie
wykonywania robót budowlanych powyższych okoliczności i zasadności na tej podstawie przedłużenia
terminu realizacji przedmiotu zamówienia, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy,
każdorazowo decyduje Zamawiający. 2) będące następstwem działania organów administracji, w
szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwoleń; 3) spowodowane innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od
Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności
brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany pożarami, atakami
terrorystycznymi, zamieszkami, strajkami oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg; 4)
spowodowane koniecznością zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy
- Prawo zamówień publicznych; 5) spowodowane zmianą przepisów powodujących konieczność
innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że treść zmiany
przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania; 6) spowodowane zmianą przepisów
powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, z zastrzeżeniem, że
treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania; 7) w sytuacji, gdy
organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku
zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy. 8) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia – zmiany
technologiczne, w szczególności z uwagi na: a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń
nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; b) konieczność zrealizowania robót przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa. 9) Zmian osobowych: a) zmiany osób realizujących zamówienie pod
warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; b) zmiany osób
reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę; c) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, przy
pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; d) powierzenie wykonania części
zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania
zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu
podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczególności, gdy
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posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w
SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez
Wykonawcę osobiście; e) zmiany osób wyznaczonych do nadzorowania robót; f) zmiany osób
realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ.
10) Pozostałych zmian: 1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku
zmiany stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie netto Wykonawcy nie zmieni się, a
określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów; 2) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (powoduje
skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); 3) zmiana sposobu
rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym zmiana numeru rachunku
bankowego Wykonawcy; 4) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacją przez
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci za
wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 5) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie
urządzeń wywołane prze wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i
niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin
realizacji;
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: 2018-07-11, godzina: 11:00,
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
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> Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
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:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, w brzmieniu Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, informuję się, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina
Jawor Rynek 1, 59-400 Jawor, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Jawora; - inspektorem ochrony
danych osobowych w Gminie Jawor jest Pani Justyna Skulska, kontakt: iod@jawor.pl, numer telefonu:
76 870 20 21 wew. 130; - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 374 ul. Kuziennicza w m. Jawor”, w postępowaniu nr ZP.271.20.2018, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego; - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy Pzp; - 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; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 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; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO
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prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − 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 **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO; - 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 lit. c
RODO. * Wyjaśnienie: 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. **
Wyjaśnienie: 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.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor
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:Część nr 1:
Zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor” na odcinku
542 m.b. w formule zaprojektuj i wybuduj Istniejąca droga wojewódzka stanowiąca ul. Kuzienniczą w
Jaworze posiada jezdnię bitumiczną o szerokości średniej 6,0 m. Istniejąca nawierzchnia jest w złym
stanie technicznym i nie spełnia wymagań bezpieczeństwa użytkowników. Na całym odcinku występują
liczne spękania, wykruszenia krawędziowe i lokalne zaniżenia powodujące zastoiska wodne, pogłębiające
degradację nawierzchni oraz ochlapywanie pieszych poruszających się po chodniku. Droga częściowo
odwodniona jest do kanalizacji burzowej a częściowo woda odprowadzona jest powierzchniowo na
pobocze skąd spływa do sąsiadującego gruntu. Wzdłuż drogi biegnie chodnik o nawierzchni z
miejscowymi wykruszeniami powierzchniowymi. Oczekiwane przez Zamawiającego zmiany po realizacji
zadania: - wzmocnienie nawierzchni jezdni i poboczy; przebudowa kanalizacji burzowej oraz wykonanie
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chodnika z kostki betonowej w ramach zadania nr 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1.
Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, wyniki badań
laboratoryjnych DSDiK we Wrocławiu, decyzje administracyjne, uzgodnienia i opinie niezbędne do
zrealizowania przedmiotowego zadania. 2. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację
projektową wykonaną przez Wykonawcę robót. 3. Zamawiający określa wymagania dotyczące
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Wykaz
czynności do wykonania przez osoby zatrudnione na umowę o pracę przy robotach budowlanych: pracownicy wykonujący prace fizyczne przy odtwarzaniu nawierzchni drogi. 4. Zamawiający nie
przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71320000-7

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: 2018-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

10,00

termin realizacji zamówienia 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m.
2 Nazwa:

nr:

Jawor
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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:Część nr 2:
Zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor”,
obejmującego wykonanie prac w zakresie: przebudowy chodnika od skrzyżowania ul. Kuzienniczej
(droga wojewódzka nr 374) z ul. Żwirową (droga gminna) do skrzyżowania z ul. Wiejską (droga
wojewódzka nr 363) o długości ok. 542 m w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z wykonaniem
dokumentacji projektowej. Istniejąca droga wojewódzka stanowiąca ul. Kuzienniczą w Jaworze posiada
jezdnię bitumiczną o szerokości średniej 6,0 m. Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym i
nie spełnia wymagań bezpieczeństwa użytkowników. Na całym odcinku występują liczne spękania,
wykruszenia krawędziowe i lokalne zaniżenia powodujące zastoiska wodne, pogłębiające degradację
nawierzchni oraz ochlapywanie pieszych poruszających się po chodniku. Droga częściowo odwodniona
jest do kanalizacji burzowej a częściowo woda odprowadzona jest powierzchniowo na pobocze skąd
spływa do sąsiadującego gruntu. Wzdłuż drogi biegnie chodnik o nawierzchni z miejscowymi
wykruszeniami powierzchniowymi. Oczekiwane przez Zamawiającego zmiany po realizacji zadania: wzmocnienie nawierzchni jezdni i poboczy; przebudowa kanalizacji burzowej oraz wykonanie chodnika z
kostki betonowej w ramach zadania nr 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Opracowanie
dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, wyniki badań laboratoryjnych
DSDiK we Wrocławiu, decyzje administracyjne, uzgodnienia i opinie niezbędne do zrealizowania
przedmiotowego zadania. 2. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową
wykonaną przez Wykonawcę robót. 3. Zamawiający określa wymagania dotyczące zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Wykaz czynności do
wykonania przez osoby zatrudnione na umowę o pracę przy robotach budowlanych: 4. Zamawiający nie
przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71320000-7

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
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okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

termin realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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