
1 

Ogłoszenie nr 550990-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.  
 

Zarząd Dróg Powiatowych: 
"Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego - 2018 rok - I etap” 

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 działal-
ność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawo-
dową 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 wyko-
nawców 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 sie-
dzib, 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 Euro-
pejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 890723858, ul. Objazdowa  20 , 57-
300  Kłodzko, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748680180, e-mail sekretariat@zdp.klodzko.pl, faks748680190.  
Adres strony internetowej (URL): www.zdp.bip.klodzko.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 przypad-
ku 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.zdp.bip.klodzko.pl 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak 
www.zdp.bip.klodzko.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: w formie pisemnej 
Adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko, pokój nr 1 - SEKRETARIAT 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie do-
stępne: Nie 
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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: "Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych na terenie powia-
tu kłodzkiego - 2018 rok - I etap” 
Numer referencyjny: ZDP.2000/AZ/14/2018 
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: Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
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 okre-
ślenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na in-
nowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Przebudowa na-
wierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego - 2018 rok - I etap” 2. Przedmiotem niniejszego zamówienia 
publicznego są: roboty budowlane 3. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebu-
dowy nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na zadania: 1) Zadanie nr 1: "Przebudowa nawierzchni drogi powia-
towej nr 3302D ul. Batorów w Szczytnej na długości 0,6 km". /łączna długość robót 539 m/ Zakres prac w ramach reali-

zacji zadania obejmuje:  ścinanie i uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym lub frezowiną - grubości średniej 10 cm, 

na szerokości 50 cm wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i odpowiednim zagęszczeniem;  frezowanie nawierzchni 
asfaltowych na zimno - jezdnia, grubości średniej 5 cm z wywozem urobku na odległość do 1 km wraz z opłatą za skła-

dowanie lub utylizację nadwyżki urobku;  nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza, be-

ton asfaltowy AC 16 W grubości 4 cm;  nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11 
S grubości 4 cm; 2) Zadanie nr 2: "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3237D w Gorzanowie na długości 0,5 

km". /łączna długość robót 442 m/ Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmuje:  ścinanie i uzupełnianie poboczy 
kruszywem łamanym lub frezowiną - grubości średniej 10 cm, na szerokości 50 cm wraz z uzupełnieniem, plantowaniem 

i odpowiednim zagęszczeniem;  frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, grubości średniej 5 cm z wywozem 

urobku na odległość do 3 km wraz z opłatą za składowanie lub utylizację nadwyżki urobku;  nawierzchnia z betonu 

asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza, beton asfaltowy AC 16 W grubości 4 cm;  nawierzchnia z betonu asfal-
towego - warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11 S grubości 4 cm; 3) Zadanie nr 3: "Przebudowa nawierzchni drogi 
powiatowej nr 3278D w Zabłociu na długości 0,734 km". /łączna długość robót 734 m/ Zakres prac w ramach realizacji 

zadania obejmuje:  ścinanie i uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym lub frezowiną - grubości średniej 10 cm, na 

szerokości 50 cm wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i odpowiednim zagęszczeniem;  frezowanie nawierzchni asfal-
towych na zimno, grubości średniej 5 cm z wywozem urobku na odległość do 1 km wraz z opłatą za składowanie lub 

utylizację nadwyżki urobku;  nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza, beton asfaltowy 

AC 16 W grubości 4 cm;  nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11 S grubości 4 
cm; 4) Zadanie nr 4: "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,7 km". /łączna 

długość robót 650 m/ Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmuje:  ścinanie i uzupełnianie poboczy kruszywem 
łamanym lub frezowiną - grubości średniej 10 cm, na szerokości 50 cm wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i odpo-

wiednim zagęszczeniem;  wykonanie części przelotowej przepustu pod drogą z rur żelbetowych Ø 60 cm wraz z roze-
braniem istniejącego przepustu oraz wykonaniem robót ziemnych, odbudową konstrukcji podbudowy z odpowiednim 

zagęszczeniem;  wykonanie ścianek czołowych z kamienia łamanego na zaprawie cementowej - na nowobudowanych i 

na istniejących przepustach pod drogą;  frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - jezdnia, grubości średniej 4 cm 

z wywozem urobku na odległość do 3 km wraz z opłatą za składowanie lub utylizację urobku;  nawierzchnia z betonu 

asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza, beton asfaltowy AC 16 W grubości 4 cm;  nawierzchnia z betonu asfal-

towego - warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11 S grubości 4 cm;  czyszczenie rowu z namułu przy grubości namułu 

większej od 20 cm;  czyszczenie przepustów z namułu; 5) Zadanie nr 5: "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 
3320D w Dzikowcu na długości 0,4 km". /łączna długość robót 400 m/ Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmuje: 

 ścinanie i uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym lub frezowiną - grubości średniej 10 cm, na szerokości 50 cm 

wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i odpowiednim zagęszczeniem;  frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - 
jezdnia, grubości średniej 5 cm z wywozem urobku na odległość do 1 km wraz z opłatą za składowanie lub utylizację 

nadwyżki urobku;  wykonanie ścianek czołowych z kamienia łamanego na zaprawie cementowej - na istniejącym prze-

puście pod drogą;  regulacja pionowa włazów studzienek rewizyjnych;  regulacja pionowa obudów zworów wodocią-

gowych lub gazowych;  nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza, beton asfaltowy AC 16 

W grubości 4 cm;  nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11 S grubości 4 cm; 6) 
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Zadanie nr 6: "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3264D w Starym Waliszowie na długości 0,5 km". /łączna 

długość robót 555 m/ Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmuje:  ścinanie i uzupełnianie poboczy kruszywem 
łamanym lub frezowiną - grubości średniej 10 cm, na szerokości 50 cm wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i odpo-

wiednim zagęszczeniem;  frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - jezdnia, grubości średniej 5 cm z wywozem 

urobku na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie lub utylizację nadwyżki urobku;  nawierzchnia z betonu as-

faltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza, beton asfaltowy AC 16 W grubości 4 cm;  nawierzchnia z betonu asfal-
towego - warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11 S grubości 4 cm; 7) Zadanie nr 7: "Przebudowa drogi powiatowej nr 
3277D w Wyszkach na długości 0,6 km". /łączna długość robót: 60 m odwodnienie; 600 m droga/ Zakres prac w ramach 

realizacji zadania obejmuje: A. Remont odwodnienia drogi przy bud nr 13 i 14 na długości 60 m.  mechaniczne wyko-
nanie wykopów w gruncie kat. IV z transportem urobku na odkład w miejsce uzyskane przez Wykonawcę (podcięcie 
skarpy na odcinku wykonania korytek betonowych, wykopy nowego rowu, czyszczenie istniejącego rowu, ręczne profi-

lowanie skarp po robotach mechanicznych);  umocnienie krawędzi jezdni ściekiem z korytek betonowych 50x60x15 cm 

na ławie betonowej;  umocnienie skarpy rowu i ścieku płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10 cm, ułożonymi na 

podsypce cementowo-piaskowej wraz z dyblowaniem kołkami drewnianymi;  nawierzchnia z betonu asfaltowego. 

warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11 S grubości 4 cm; B. Przebudowa drogi na długości 600 m.  ścinanie i uzupeł-
nianie poboczy kruszywem łamanym lub frezowiną - grubości średniej 10 cm, na szerokości 50 cm wraz z uzupełnieniem, 

plantowaniem i odpowiednim zagęszczeniem;  mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. IV z transportem 
urobku na odkład w miejsce uzyskane przez Wykonawcę (wykopy nowego rowu, wykopy pod przepust pod drogą) + 

ręczne profilowanie skarp po robotach mechanicznych;  wykonanie części przelotowej przepustu pod drogą z rur żel-
betowych Ø 60 cm wraz z wykonaniem robót związanych z odbudową konstrukcji podbudowy z odpowiednim zagęsz-

czeniem;  wykonanie ścianek czołowych z kamienia łamanego na zaprawie cementowej - na nowobudowanym przepu-

ście pod drogą;  frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - jezdnia, grubości średniej 4 cm z wywozem urobku na 

odległość do 3 km wraz z opłatą za składowanie lub utylizację urobku;  nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa 

wiążąca i wyrównawcza, beton asfaltowy AC 16 W grubości 4 cm;  nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ście-
ralna, beton asfaltowy AC 11 S grubości 4 cm; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowe warunki wy-
konania robót określają: załącznik nr 1 do SIWZ - mapa lokalizująca, załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja 
Techniczna (SST), załącznik nr 4 do SIWZ – kosztorysy ofertowe. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówie-
nia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania równoważne z 
zastrzeżeniem, iż pro-ponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż 
wymagane przez Zamawiającego i nie będą powodować konieczności przeprojektowania dokumen-tacji projektowej. 
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego roboty budowlane (w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania okre-
ślone przez Zamawiającego. 4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamó-
wienia Wykonawca zatrudniał, we własnym przedsiębiorstwie lub podwykonawcy, na podstawie umowy o pracę, osoby 
wykonującej czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: 1) kierowców/operatorów: samochodów cięża-
rowych, koparki, ładowarki, frezarki, ścinarki poboczy, równiarki do profilowania, walca drogowego, rozkładarki mas 
bitumicznych, pił mechanicznych, młotów pneumatycznych, zagęszczarek, wiertnic, ubijarek, płyt wibracyjnych, itp. 2) 
osoby wykonujące prace związane z plantowaniem i uzupełnianiem poboczy; 3) osoby wykonujące prace przy wykony-
waniu odwodnienia drogi; 4) osoby wykonujące prace brukarskie; 5) osoby czyszczące jezdnie, rowy, przepusty; 6) osoby 
regulujące studzienki i obudowy zworów wodociągowych oraz gazowych; 7) osoby utrzymujące czasową organizację 
ruchu. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w 
art. 29 ust. 3a ustawy PZP, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówie-
nia zostały określone szczegółowo w załączniku nr 8 do SIWZ - wzór umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizo-
wać zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 6. Wyma-
galny minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego zadania. 
II.5) Główny kod CPV: 45233000-9 
Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45100000-8 

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 
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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: 2018-09-28 
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 dokonuje opisu spełnienia warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem termi-
nu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robo-
tę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie (w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) drogi o wartości robót równej co najmniej 100.000,00 zł net-
to i udokumentuje, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i pra-
widłowo ukończona. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez Wykonawcę - „Wy-
kaz robót budowlanych” (załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
warunek ten należy spełnić łącznie. W przypadku wykazania przez wykonawcę wartości niezbędnych do oceny spełnia-
nia warunku udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, zamawiający jako kurs wyliczeniowy waluty przyjmie 
średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji o zamówieniu. Jeżeli w dniu publi-
kacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę wyliczenia, 
przyjmuje się średni kurs waluty, publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym 
zostanie on opublikowany; b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia: • kie-
rownik budowy (branża drogowa) - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w spe-
cjalności drogowej bez ograniczeń - z doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy na minimum 
jednym zadaniu polegającym na budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie drogi o wartości równej co najmniej 
100.000,00 zł netto, posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do prowadzenia robót w zakresie przewidzia-
nym w dokumentacji technicznej. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez Wyko-
nawcę - „Wykaz osób” (załącznik nr 7 do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
warunek ten należy spełnić łącznie. Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień bu-
dowlanych, wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dn. 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepi-
sów państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wy-
konywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na 
zasadach przewidzianych w ustawie z dn. 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o sa-
morządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.) 
Osoby wskazane do realizacji zamówienia w wykazie osób, na dzień podpisania umowy musza posiadać aktualne za-
świadczenia o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, potwierdzone zaświadczeniem wyda-
nym przez tę Izbę i o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (dające prawo wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych).  
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 
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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 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 PODLE-
GA 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 WEZWA-
NIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY 
PZP:  
1. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy, Zamawiający żąda złożenia następujących 
dokumentów (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione do-
kumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; w przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach 
lub sytuacji Wykonawca polega, nw. dokumenty składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów): 1) odpis z właści-
wego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpi-
su do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumen-
tów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Do-
kumenty, o których mowa w ust. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skła-
dania ofert. 4. 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 ust. 2, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezen-
tacji, 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. Ust. 3 stosuje się 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWA-
NIE 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: 
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicz-
nej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze-
śniej 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 należy-
cie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawi-
dłowo ukończone. Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku określo-
nego w rozdziale VI. 3. 1) lit. a) SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 6 do SWIZ – „Wykaz robót budowla-
nych”. Dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz 
którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę 
do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wyko-
nania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dys-
ponowania tymi osobami. Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku 
określonego w rozdziale VI. 3. 1) lit. b) SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 7 do SWIZ – „Wykaz osób, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWA-
NIE 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) 
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzy-
staniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 2) wypełniony kosztorys ofertowy sporządzony z wykorzystaniem 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 3) wypełnione oświadczenie własne wykonawcy z wykorzystaniem wzoru 
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stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 4) pełnomocnictwo złożone w oryginale lub po-świadczona notarialnie kopia do 
reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; 5) w przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedsta-
wiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące 
każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do oferty; 
 
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 elektro-
nicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicz-
nych: Nie  
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
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 zaku-
pów:  
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektro-
nicznych:  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ra-
mach 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 ter-
min ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy bę-
dą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połą-
czeń:  
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 
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Gwarancja 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 ofer-
ty:  
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 pu-
blicznego, 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 doko-
nano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, a w szczególności: 1) dopuszczalna jest zmiana terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu 
których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z 
powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budo-
wy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć 
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wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwia-
jące prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami 
lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym 
okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność 
wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady 
wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 
Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwe-
stycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określo-
nych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okolicz-
ności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie prze-
kroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z po-
wodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) jeżeli w wyniku przedłużającej się procedury o udzielenie zamówienia, 
zagrożony jest umowny termin zakończenia robót, przesunięcie terminu nastąpi o okres niezbędny do prawidłowego 
zrealizowania robót budowlanych będących przedmiotem umowy; h) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wyko-
nanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie 
sposobu rozliczania z Wykonawcą w przypadku, gdy termin wykonania robót budowlanych przedłuży się na kolejny rok 
budżetowy. Wówczas płatność końcowa zostanie zastąpiona płatnością częściową, gdzie pierwsza płatność zostanie 
dokonana pod koniec bieżącego roku budżetowego po odbiorze częściowym robót, a płatność końcowa zostanie doko-
nana po odbiorze końcowym robót. 3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez 
zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu); 4) dopuszczalna jest zmiana Wykonawcy - tylko i wyłącznie w 
przypadku sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa; 
5) dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy/kierownika robót zgoda może zostać udzielona, pod warunkiem za-
pewnienia przez Wykonawcę nowego kierownika budowy, który posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami określo-
nymi w SIWZ; 6) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące 
zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia; w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące wynagrodzenia Wy-
konawcy; 7) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące zwięk-
szenie zakresu przedmiotu zamówienia, tj. konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych za-
mówieniem podstawowym, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a których wy-
konanie stało się niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, o których mowa w § 1 ust. 4; 8) 
dopuszczalna jest możliwość zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców 
i/lub zmiany zakresu robót, które Wykonawca powierzy Podwykonawcą; 9) dopuszczalna jest zmiana danych, które mo-
gą wpływać na wystawianie i obieg faktur, oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa 
firmy, numer konta, numer NIP. 
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: 2018-05-14, 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  
> 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 pań-
stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinanso-
wanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu za-
mówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie cało-
ści lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 


