
 

 

Ogłoszenie nr 552747-N-2019 z dnia 2019-05-27 r.  

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych:  

Przebudowa drogi powiatowej nr 1138D w m. Jędrzychów 

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: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny -0000000000000, ul. ul. 

Fabryczna  16 , 59-170  Przemków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. -, e-mail biuro@pzdp.pl, faks .  

Adres strony internetowej (URL): www.pzdp.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie 

dostępne www.pzdp.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  

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



Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku 

wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z 

zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania 

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)  Tak  

www.bip.pzdp.pl 

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

www.bip.pzdp.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:   Nie  

Inny sposób:   Adres:  

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: Przebudowa drogi powiatowej nr 1138D w m. Jędrzychów  

Numer referencyjny: PZDP.254.7.2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny   Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych    Zamówienie podzielone jest na części:    Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:   tylko jednej 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:   1  

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

zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny 

produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1138D w 

m. Jędrzychów” Z uwagi na ograniczenie rzeczowe i ilościowe zakresu określonego dokumentacją Zamawiający, przewiduje do 

wykonania w ramach zadania zakres robót określony w opisach poszczególnych części: Z uwagi na potrzeby organizacji, 



technologię prac i zabezpieczone środki finansowe przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na trzy części, określone w 

dokumentacji jako etapy I, II i III: Część 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1138D w m. Jędrzychów, w zakresie II etapu zadania 

obejmującego budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni, na odcinku 312,4 m (od posesji nr 97B do 

posesji nr 103). Część 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1138D w m. Jędrzychów, w zakresie I etapu zadania obejmującego 

budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni na odcinku 293,5 m (od posesji nr 78 do posesji nr 97B). Część 

3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1138D w m. Jędrzychów, w zakresie III etapu zadania obejmującego budowę chodnika wraz z 

odwodnieniem, na odcinku 631,5 m (od posesji nr 17 do posesji nr 18). W ramach przedmiotowego postępowania będzie  

realizowana część 1, obejmująca swoim zakresem etap II, w którym wykonywane będą następujące prace: 1. Budowę chodnika z 

kostki betonowej szarej. 2. Budowę zjazdów na posesję z kostki betonowej czerwonej. 3. Poszerzenie jezdni do szerokości 6 m. 4. 

Budowę odwodnienia drogi poprzez wpusty uliczne i przykanaliki. Teren objęty robotami: działka o nr ewidencyjnych nr 666, 

obręb 0005 Jędrzychów, jednostka ewidencyjna 021604_5 Polkowice – obszar wiejski. Podstawa wykonania robót budowlanych: 

1) Zaświadczenie nr GG.6743.256.2018 z dnia 01.08.2018 r. w sprawie przyjęcia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do 

wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 

1138D w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni (etap I i II), w miejscowości Jędrzychów i 

nie wnoszenia sprzeciwy do wykonania robót; Przedmiot zamówienia został ustalony na podstawie dokumentacji projektowej 

autorstwa: mgr inż. Pawła Drazny, właściciela firmy DRA-BUD Inwestycje Paweł Drazny, z/s ul. Wrocławska 183/4, 59-220 

Legnica Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 6 – 

Dokumentacja techniczna, zawierająca: dokumentacje techniczną do zgłoszenia wraz z dokumentami pozwalającymi na realizację 

robót budowlanych, projekt wykonawczy, STWiOR, przedmiar robót, projekty czasowej i docelowej organizacji ruchu. W 

przypadkach uzasadnionych i po uzgodnieniu z Zamawiającym mogą mieć miejsce odstępstwa od wymagań podanych w 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [zwanej dalej STWiOR lub SST lub ST] dotyczące prostych 

robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, co do których istnieje pewność na podstawie doświadczenia 

Wykonawcy i przy przestrzeganiu prawidłowych metod wykonania, że wymagania podstawowe będą spełnione. W ramach 

zadania Wykonawca robót ma obowiązek: 1. Wprowadzić czasową organizację ruchu, na czas prowadzenia robót, przed 

rozpoczęciem robót, a po ich zakończeniu wprowadzić stała organizacje ruchu. 2. Prowadzić roboty budowlane zgodnie z 

dokumentacją techniczną, SIWZ i ofertą, stosując materiały nowe, wyłącznie pełnowartościowe o właściwościach zgodnych z 

obowiązującymi normami i przepisami. 3. Powołać Kierownika budowy oraz kierowników robót z uprawnieniami do pełnienia 

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - posiadających właściwe uprawnienia do nadzorowania robót w 

poszczególnych branżach. Osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy winna posiadać: • uprawnienia budowlane w 

specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami bez ograniczeń [lub odpowiadające im uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów], • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu 

robotami drogowymi, od momentu uzyskania uprawnień budowlanych 4. Zapewnić nadzór Kierownika budowy na terenie 

budowy w trakcie wykonywania robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy, co najmniej trzy dni w tygodniu oraz w 

razie potrzeby na wezwanie osób kontrolujących budowę. 5. Przejąć teren budowy, w terminie do 7 dni od dnia podpisania 



umowy. 6. Powiadomić właścicieli sieci i zarządców oraz stosowne służby o planowanym terminie rozpoczęcia robót – zgodnie z 

uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami, w tym o planowanym terminie wprowadzenia organizacji ruchu tymczasowego (na min. 

7 dni przed wprowadzeniem). 7. Przed przystąpieniem oraz w trakcie wykonywania robót przestrzegać i spełniać warunki i 

wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących i uzgadniających przedmiotowe 

zadanie. 8. Zorganizować, w porozumieniu z Zamawiającym, zaplecze i miejsce postojowe dla sprzętu niezbędnego do 

terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 9. Własnym staraniem i kosztem doprowadzić na potrzeby 

realizacji umowy niezbędne media oraz pokryć koszt ich poboru. 10. Wykonać cały przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP, 

Polskimi Normami i zasadami budowlanej wiedzy technicznej, oraz usunąć wszelkie wady i usterki z należytą starannością i 

pilnością. 11. Zapewnić wykwalifikowanych pracowników, jacy są niezbędni do odpowiedzialnego i terminowego wykonania 

robót. 12. Niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na 

jakość robót lub termin zakończenia zadania. 13. Zawiadomić inspektora nadzoru o wykonywaniu robót ulegających zakryciu, z 

co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, celem przeprowadzenia odbioru przed ich zakryciem; jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tym fakcie inspektora nadzoru na własny koszt zobowiązany będzie, w przypadku polecenia inspektora, wykonać 

odkrywki i otwory do zbadania robót w miejscach wskazanych przez inspektora, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego. 14. Uczestniczyć w naradach, zwołanych przez Zamawiającego, w udostępnionym na ten cel zapleczu budowy lub 

siedzibie Zamawiającego 15. Ponieść wszelkie koszty z tytułu: a. uzgodnień związanych z realizacją przedmiotu umowy, b. 

usunięcia awarii, kolizji z niezinwentaryzowanymi i nieujętymi w przekazanej dokumentacji urządzeniami, c. wyrządzonych 

szkód wobec Zamawiającego lub osób trzecich powstałych w trakcie wykonywania robót będących konsekwencją działań 

Wykonawcy, jego zaniedbań, czy zaniechań, a także szkód wyrządzonych przez Podwykonawców, 16. Przygotować przedmiot 

umowy do odbioru, po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania, odtworzyć nawierzchnie zdemontowane lub 

uszkodzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 17. zapewnić obsługę geodezyjną, w tym wykonać i przekazać 

Zamawiającemu powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 18. Po zakończeniu robót pozostawić cały teren budowy czysty i 

nadający się do użytkowania oraz usunąć zaplecze budowy.  

II.5) Główny kod CPV: 45233222-1  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45100000-8 

45111200-0 

45233120-6 

45232130-2 

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

Wartość bez VAT: 1027003,22   Waluta:    PLN  

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

okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 



II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy 

Pzp: Tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt 6 polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 

50% wartości zamówienia podstawowego  

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: 84  lub   data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów  

Określenie warunków:   Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Wykonawca wykaże, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 400 000 zł wraz z przedłożeniem stosownego 

dokumentu          Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadania o charakterze i złożoności 

zbliżonej z zakresem przedmiotowym niniejszego zamówienia polegające na budowie minimum 300 mb chodnika lub minimum 

600 m2 nawierzchni z kostki betonowej i udokumentuje, że zadania te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca dysponuje osobą, która w wykonaniu przedmiotowego 

zamówienia pełnić będzie samodzielną funkcję techniczną w budownictwie na stanowisku kierownika budowy i posiada 

uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami bez ograniczeń [lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów] i mającą co najmniej 3-letnie doświadczenie 

zawodowe w kierowaniu robotami drogowymi, od momentu uzyskania uprawnień budowlanych  

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 Nie Zamawiający 

przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

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:  

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:  

a) wykazu robót budowlanych z podaniem przedmiotu i zakresu wykonanych prac, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których 

te usługi wykonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów (referencji/poświadczeń lub innych 

dokumentów) potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie b) polisy ubezpieczeniowej od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 

400.000,00 zł. c) zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w art. 22a ustawy  

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) 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w rozdz. IV. pkt 1 ppkt. 

b niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku wykonawcy, który 

powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w 

zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków z udziału w postępowaniu, wykonawca zamieszcza stosowne 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IV. pkt 1 ppkt. b niniejszej SIWZ. W przypadku 

składania oferty przez pełnomocnika - Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty 

musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika 



Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie (którego wzór 

stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:   Tak  

Informacja na temat wadium  

Warunkiem udziału w rozpatrywaniu ofert jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 

00/100) 

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 ofert brutto 60,00 

okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały i urządzenia 20,00 

skrócenie termin realizacji umowy 20,00 

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 wprowadzenie nw. zmian istotnych zapisów umowy, co do zakresu 

określonego w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, SIWZ oraz ofercie: 1) Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec 

zmianie w przypadku: a) wystąpienia okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które czasowo uniemożliwiły prowadzenie 

prac, udokumentowanych w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, b) wystąpienia potwierdzonych przez IMiGW 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, w okresie dłuższym niż 1 tydzień, uniemożliwiających Wykonawcy realizację robót 

zgodnie z wymaganiami technologii. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony maksymalnie o ilość 

dni niekorzystnych warunków atmosferycznych; c) gdy Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w trybie zamówienia z 

wolnej ręki na realizację robót, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt. 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.  

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: 2019-06-12, godzina: 10:00,  

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

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):   Nie   Wskazać powody:  

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

> język polski  

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

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

Przebudowa drogi powiatowej nr 1138D w m. Jędrzychów, w zakresie II etapu zadania obejmującego budowę 

chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni 

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

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny 

produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach przedmiotowego postępowania będzie realizowana część 1, obejmująca 



swoim zakresem etap II, w którym wykonywane będą następujące prace: 1. Budowę chodnika z kostki betonowej szarej. 2. 

Budowę zjazdów na posesję z kostki betonowej czerwonej. 3. Poszerzenie jezdni do szerokości 6 m. 4. Budowę odwodnienia 

drogi poprzez wpusty uliczne i przykanaliki. Teren objęty robotami: działka o nr ewidencyjnych nr 666, obręb 0005 Jędrzychów, 

jednostka ewidencyjna 021604_5 Polkowice – obszar wiejski. Podstawa wykonania robót budowlanych: 1) Zaświadczenie nr 

GG.6743.256.2018 z dnia 01.08.2018 r. w sprawie przyjęcia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1138D w zakresie 

budowy chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni (etap I i II), w miejscowości Jędrzychów i nie wnoszenia 

sprzeciwy do wykonania robót; Przedmiot zamówienia został ustalony na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa: mgr 

inż. Pawła Drazny, właściciela firmy DRA-BUD Inwestycje Paweł Drazny, z/s ul. Wrocławska 183/4, 59-220 Legnica 

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 6 – 

Dokumentacja techniczna, zawierająca: dokumentacje techniczną do zgłoszenia wraz z dokumentami pozwalającymi na realizację 

robót budowlanych, projekt wykonawczy, STWiOR, przedmiar robót, projekty czasowej i docelowej organizacji ruchu. W 

przypadkach uzasadnionych i po uzgodnieniu z Zamawiającym mogą mieć miejsce odstępstwa od wymagań podanych w 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [zwanej dalej STWiOR lub SST lub ST] dotyczące prostych 

robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, co do których istnieje pewność na podstawie doświadczenia 

Wykonawcy i przy przestrzeganiu prawidłowych metod wykonania, że wymagania podstawowe będą spełnione. W ramach 

zadania Wykonawca robót ma obowiązek: 1. Wprowadzić czasową organizację ruchu, na czas prowadzenia robót, przed 

rozpoczęciem robót, a po ich zakończeniu wprowadzić stała organizacje ruchu. 2. Prowadzić roboty budowlane zgodnie z 

dokumentacją techniczną, SIWZ i ofertą, stosując materiały nowe, wyłącznie pełnowartościowe o właściwościach zgodnych z 

obowiązującymi normami i przepisami. 3. Powołać Kierownika budowy oraz kierowników robót z uprawnieniami do pełnienia 

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - posiadających właściwe uprawnienia do nadzorowania robót w 

poszczególnych branżach. Osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy winna posiadać: • uprawnienia budowlane w 

specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami bez ograniczeń [lub odpowiadające im uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów], • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu 

robotami drogowymi, od momentu uzyskania uprawnień budowlanych 4. Zapewnić nadzór Kierownika budowy na terenie 

budowy w trakcie wykonywania robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy, co najmniej trzy dni w tygodniu oraz w 

razie potrzeby na wezwanie osób kontrolujących budowę. 5. Przejąć teren budowy, w terminie do 7 dni od dnia podpisania 

umowy. 6. Powiadomić właścicieli sieci i zarządców oraz stosowne służby o planowanym terminie rozpoczęcia robót – zgodnie z 

uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami, w tym o planowanym terminie wprowadzenia organizacji ruchu tymczasowego (na min. 

7 dni przed wprowadzeniem). 7. Przed przystąpieniem oraz w trakcie wykonywania robót przestrzegać i spełniać warunki i 

wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących i uzgadniających przedmiotowe 

zadanie. 8. Zorganizować, w porozumieniu z Zamawiającym, zaplecze i miejsce postojowe dla sprzętu niezbędnego do 

terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 9. Własnym staraniem i kosztem doprowadzić na potrzeby 

realizacji umowy niezbędne media oraz pokryć koszt ich poboru. 10. Wykonać cały przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP, 



Polskimi Normami i zasadami budowlanej wiedzy technicznej, oraz usunąć wszelkie wady i usterki z należytą starannością i 

pilnością. 11. Zapewnić wykwalifikowanych pracowników, jacy są niezbędni do odpowiedzialnego i terminowego wykonania 

robót. 12. Niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na 

jakość robót lub termin zakończenia zadania. 13. Zawiadomić inspektora nadzoru o wykonywaniu robót ulegających zakryciu, z 

co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, celem przeprowadzenia odbioru przed ich zakryciem; jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tym fakcie inspektora nadzoru na własny koszt zobowiązany będzie, w przypadku polecenia inspektora, wykonać 

odkrywki i otwory do zbadania robót w miejscach wskazanych przez inspektora, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego. 14. Uczestniczyć w naradach, zwołanych przez Zamawiającego, w udostępnionym na ten cel zapleczu budowy lub 

siedzibie Zamawiającego 15. Ponieść wszelkie koszty z tytułu: a. uzgodnień związanych z realizacją przedmiotu umowy, b. 

usunięcia awarii, kolizji z niezinwentaryzowanymi i nieujętymi w przekazanej dokumentacji urządzeniami, c. wyrządzonych 

szkód wobec Zamawiającego lub osób trzecich powstałych w trakcie wykonywania robót będących konsekwencją działań 

Wykonawcy, jego zaniedbań, czy zaniechań, a także szkód wyrządzonych przez Podwykonawców, 16. Przygotować przedmiot 

umowy do odbioru, po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania, odtworzyć nawierzchnie zdemontowane lub 

uszkodzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 17. zapewnić obsługę geodezyjną, w tym wykonać i przekazać 

Zamawiającemu powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 18. Po zakończeniu robót pozostawić cały teren budowy czysty i 

nadający się do użytkowania oraz usunąć zaplecze budowy. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233222-1, 45100000-8, 45111200-0, 45233120-6, 45232130-2 

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

Wartość bez VAT: 324429,23  Waluta:     PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:     okres w dniach: 84    data rozpoczęcia:    data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena oferty brutto 60,00 

Okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały i urządzenia 20,00 

Skrócenie termin realizacji umowy 20,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 


