Ogłoszenie nr 587609-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.
Gmina Oleśnica: „Przebudowa dróg i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowościach gminy Oleśnica.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleśnica, krajowy numer identyfikacyjny 931934791, ul. 11 Listopada 24 , 56400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713140200, e-mail urzad@olesnica.wroc.pl, faks
+48713140204.
Adres strony internetowej (URL): olesnica.nowoczesnagmina.pl/

Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://olesnica.nowoczesnagmina.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:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca
2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych (Dz.U z 2016r. poz. 1020)
ustaw składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za
pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
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 dróg i budowa kanalizacji deszczowej
w miejscowościach gminy Oleśnica.”
Numer referencyjny: ZP. 271.1.20.2018
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:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4. Przedmiot
zamówienia należy wykonać z materiałów własnych, zgodnie z uzgodnieniami, technologią wskazaną w
opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi
przepisami i dokumentacją techniczną (załącznik nr 10a, załącznik nr 10b, załącznik nr 10c , załącznik nr 10d
, załącznik nr 10e, załącznik nr 10f do SIWZ), które zawierają szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 5. Z
uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe zaleca się aby przed złożeniem oferty wykonawca dokonał oględzin
terenu będącego przedmiotem postępowaniu celem weryfikacji jednostek z przedmiaru dla oszacowania
ceny oferty z należytą starannością i rzetelnego przygotowania oferty. 6. Prowadzone roboty budowlane
muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,
Bhp, p.poż, sanitarnymi i ochrony środowiska pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do
prowadzenia robót. 7. Plac budowy urządza wykonawca własnym kosztem i staraniem. 8. Obsługę
geodezyjną zadania w zakresie wytyczenia głównych punktów wraz z założeniem reperów roboczych, a
także pomiar powykonawczy, co zapewnia na koszt własny Wykonawca. 9. W trakcie przygotowywania

ofert, Wykonawca ma obowiązek dokładnie sprawdzić zgodność dokumentacji technicznej z przedmiarami
robót i zgłosić Zamawiającemu wszelkie ewentualne rozbieżności w zapisach pomiędzy projektem, a
przedmiarami robót celem modyfikacji przez Zamawiającego zapisów w w/w dokumentach. 10.
Zamawiający na etapie składania ofert nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawców samodzielnej
modyfikacji zapisów pozycji w przedmiarach. 11. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących
konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie realizacji przedmiotu zamówienia
Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie w terminie 5 dni od
dnia wystąpienia w/w okoliczności. 12. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom
trzecim w związku z realizacją zamówienia. 13. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za
wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem oraz wykonywaniem robót
będących przedmiotem zamówienia. 14. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i dostarczenia
Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania umowy kosztorysu szczegółowego, sporządzonego w
oparciu o przedmiar stanowiący załącznik nr 9a, załącznik nr 9b, załącznik nr 9c , załącznik nr 9d do SIWZ.
Załączony przedmiar ma charakter pomocniczy. Jeżeli Wykonawca uzna, iż przedmiar nie obejmuje pewnych
robót wymaganych w dokumentacji technicznej jest zobowiązany uzupełnić kosztorys o brakujące pozycje.
15. Jeżeli wystąpi taka konieczność, wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu organizacji
ruchu na czas trwania robót wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień oraz jeżeli wystąpi taka
konieczność zorganizowania objazdów i ich oznakowaniem. 16. Wykonawca zapewnia materiały i
urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty
pozwalające na ich stosowanie i niezbędne do odbioru przez instytucje takie jak sanepid oraz straż pożarną.
Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają
Wykonawcę. 17. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń
podziemnych, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania prac.
18. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z odtworzeniem stanu pierwotnego w przypadku
uszkodzenia istniejących cokołów ogrodzeń oraz naruszenia stateczności ogrodzeń, furtek i bram oraz koszty
związane z zabezpieczeniem ogrodzeń. 19. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 1) Na
podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas
realizacji zamówienia osób wykonujących czynności związane z realizacją robót budowlanych (roboty
budowlane), będących przedmiotem zamówienia. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający
uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i
dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania
wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c.
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde
wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie
2.4. czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania; c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w
punkcie 2.4. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w
punkcie 2.4. czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy. 6) Ochrona danych osobowych: przepisy ustawy PZP są przepisami
szczególnymi w stosunku do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z
dnia 2018.05.24), co skutkuje brakiem obowiązku uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych
wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Urząd Zamówień
Publicznych i Zamawiający są zatem uprawnieni do przetwarzania danych, w tym danych osobowych, ze
względu na wypełnianie w ten sposób obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. art. 11 ust. 1 pkt. 1 pzp
oraz rozporządzenia wykonawczego w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień
Publicznych narzucającego określony wzór ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, prowadzący do ujawnienia
danych osobowych wykonawcy zamówienia. Podmioty deklarujące zamiar udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego godzą się na określone prawem uwarunkowania związane z ich
udziałem w postępowaniu, w tym na upublicznienie informacji zawierających ich dane osobowe w
przypadku udzielenia im zamówienia. Tym samym, dane takie w odniesieniu do faktu publikacji nie
podlegają ścisłej ochronie wynikającej z ustawy o ochronie danych osobowych. 7) Klauzula informacyjna:
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”, Zamawiający informuje osoby
fizyczne, że: a. Administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400
Oleśnica, reprezentowany przez Wójta Gminy Oleśnica, tel. 71314 02201; b. Administrator danych
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, pokój nr 7. Kontakt z
Inspektorem możliwy jest przez pod nr. telefonu 71 314 02 07; c. dane osobowe przetwarzane będą na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Przebudowa dróg i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowościach gminy Oleśnica.”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
Pzp; e. dane osobowe będą przechowywane w celach archiwizacyjnych przez okres przewidziany prawem
(co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a
także do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków
Unii Europejskiej albo jego trwałości takiego projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z
realizowanych projektów, terminu przedawnienia roszczeń z umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
terminu przedawnienia roszczeń podatkowych i wszelkich innych terminów wynikających z powszechnie
obowiązujących norm prawnych; f. obowiązek podania bezpośrednio dotyczących danych osobowych 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;
g. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO; h. osoby fizyczne posiadają: i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych; ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, przy czym
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; iii. 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, przy czym 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; iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej
dotyczących narusza przepisy RODO; i. osobom fizycznym nie przysługuje: i. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,
d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ii. prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO; iii. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
20. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust.
6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
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:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że: 1) W okresie realizacji
zamówienia będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie
„Kierownik budowy” – co najmniej jedna osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi w
zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U.2016.65 z dnia 2016.01.15), należącymi do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub
tożsamych w zakresie przedmiotu zamówienia, wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - kwalifikacje zawodowe. 2) w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonali (zakończyli) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia - co najmniej 1 robotę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia na
kwotę co najmniej równą lub większą od ceny oferty, 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 obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający dopuszcza
zsumowanie pojedynczo zrealizowanych robót o mniejszej wartości realizowanych w ramach różnych
umów, pod warunkiem że ich łączna wartość i przedmiot spełniają ww. warunek udziału postawiony przez
Zamawiającego w zakresie wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia
określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE
NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA
KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
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:
Oświadczenia lub dokumenty składane przed udzieleniem zamówienia na wezwanie Zamawiającego przez
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie,
aktualne na dzień złożenia: 1) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków
udziału w postępowaniu: a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b.
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu; c. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d. odpisu z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 pzp; e. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 6 do SIWZ);
f. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 6 do SIWZ); g. oświadczenia wykonawcy o braku
wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub
grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (załącznik
nr 6 do SIWZ); h. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony
środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy (załącznik nr 6 do SIWZ); i. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z
opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (załącznik nr 6 do SIWZ); j. dokumenty dotyczące podmiotu
trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca
polega na zasobach podmiotu trzeciego - o których mowa w Rozdziale VI.
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:
Oświadczenia lub dokumenty składane przed udzieleniem zamówienia na wezwanie Zamawiającego przez
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie,
aktualne na dzień złożenia: 1) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
stawianych wykonawcom przez zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć: a. wykaz osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1
oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65 z dnia 2016.01.15) należący do właściwej Izby
Inżynierów Budownictwa lub tożsamych w zakresie przedmiotu zamówienia, wydanych na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami kwalifikacje zawodowe, 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 (zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ) b. oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji
zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr
8 do SIWZ) wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy poświadczający, że wykonawca w tym okresie wykonał
(zakończył) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia – co najmniej
1 robotę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej równą lub większą od
ceny oferty, 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 obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający dopuszcza zsumowanie pojedynczo zrealizowanych robót o
mniejszej wartości realizowanych w ramach różnych umów, pod warunkiem że ich łączna wartość i
przedmiot spełniają ww. warunek udziału postawiony przez Zamawiającego w zakresie wiedzy i
doświadczenia , zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ, c. dokument potwierdzający że
roboty wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (co najmniej jedna robota o charakterze podobnym
do przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej równą lub większą od ceny oferty, 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
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Zamawiający dopuszcza zsumowanie pojedynczo zrealizowanych robót o mniejszej wartości realizowanych
w ramach różnych umów, pod warunkiem że ich łączna wartość i przedmiot spełniają ww. warunek udziału
postawiony przez Zamawiającego w zakresie wiedzy i doświadczenia , zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 11 do SIWZ, 2) Inne dokumenty: zaakceptowane istotne postanowienia umowne (zał. nr 7 do
SIWZ)
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. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty, na potrzeby oceny ofert, w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu stawianych wykonawcom przez
zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz
spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dot.
przesłanek wykluczenia z postępowania - którego wzór stanowi zał. nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 3) aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - którego wzór stanowi zał.
nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to ma potwierdzać że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty
musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów
innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego; d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 6) dowód wniesienia wadium a w
przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub
poręczenia) 7) wykaz robót, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik nr 4 do
SIWZ. 8) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO - Załącznik nr 12 4) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 (w przypadku składania oferty przez wykonawców na zasadach określonych przepisem art. 23 ustawy –
składających ofertę wspólnie – wyżej wymienione oświadczenie musi być złożone przez każdego
wykonawcę oddzielnie) – wg zał. nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego złożono tylko jedną ofertę (w ramach tej samej części zamówienia złożono jedną ofertę
częściową), niezłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej nie wywołuje dla wykonawcy ujemnych skutków prawnych. Oświadczenie o braku
przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą również potwierdza brak podstawy do
wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 3. Wykonawca jest
zobowiązany do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania umowy
kosztorysu szczegółowego, sporządzonego w oparciu o przedmiar stanowiący załącznik nr 9a, załącznik nr
9b, załącznik nr 9c , załącznik nr 9d , do SIWZ. Załączony przedmiar ma charakter pomocniczy. Jeżeli
Wykonawca uzna, iż przedmiar nie obejmuje pewnych robót wymaganych w dokumentacji technicznej jest
zobowiązany uzupełnić kosztorys o brakujące pozycje.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium: 1) dla części nr 1 w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych),, 2) dla części nr 2 w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 3) dla części nr 3 w
wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 4) dla części nr 4 w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych), 2. Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę
uznaje się za odrzuconą. 3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania
ofert, co oznacza, że wadium wniesione w pieniądzu musi zostać uznane (zaksięgowane) na rachunku
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)
gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 5. W przypadku
wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału
dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna
spełniać poniższe warunki: 1) zawierać nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie
ich siedzib, 2) zawierać kwotę gwarancji, 3) zawierać termin ważności gwarancji w formule: „od dnia - do
dnia”, 4) zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie
Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych. 5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji
klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich . 7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić
przelewem na konto Zamawiającego rachunek depozyty: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, nr konta: 32 9584
0008 2001 0000 0954 0003, osobno dla każdego zadania, z dopiskiem: 1) Dla części nr 1: „wadium w
postępowaniu >> Przebudowa dróg i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowościach gminy Oleśnica. <<
zadanie 1” 2) Dla części nr 2: „wadium w postępowaniu >>Przebudowa dróg i budowa kanalizacji
deszczowej w miejscowościach gminy Oleśnica. << zadanie 2” 3) Dla części nr 3: „wadium w postępowaniu
>>„Przebudowa dróg i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowościach gminy Oleśnica.” <>„Przebudowa
dróg i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowościach gminy Oleśnica.” <<="" span="">
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:

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
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:
1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 2. Strony dopuszczają
możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) w przypadku zmiany
ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT; 2) w przypadku zmiany
obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia
informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie

terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może
być Zamawiający lub Wykonawca; 3) w przypadku zmiany: a. wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2017.847 t.j. z dnia 2017.04.26), b. zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne. c. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę
do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia, natomiast spowoduje
zmianę wynagrodzenia Wykonawcy; 4) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z
przyczyn nie wynikających przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w razie zaistnienia
zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy,
działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także
działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich
uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody
w wykonaniu zamówienia, 3. Ponadto przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a dotyczących w
szczególności zakresu rzeczowego robót, terminu ich wykonania, należnego wynagrodzenia umownego,
sposobu wykonywania i odbioru robót, gdy są one następstwem niemożliwej do przewidzenia: 1)
konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub
materiałowych niż wynikające z dokumentacji technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót albo ze względu na zmiany przepisów
prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy
administracji publicznej, 2) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 3) konieczności zmiany materiałów, urządzeń, instalacji
wskazanych w dokumentacji technicznej, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ich z rynku, 4) przyjętej w dokumentacji technicznej technologii
lub sposobu wykonania robót, gdy roboty nie mogą być realizowane, w szczególności ze względu na nie
zinwentaryzowane istniejące uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej
projektowej przeszkody, 5) wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji
robót; 6) wstrzymania wykonywania robót przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn niezależnych
od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności takich jak: a. znaleziska archeologiczne, skutkujące
wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie
zamówienia; b. znaleziska z czasów wojen: uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe
groby; c. wystąpienie w trakcie realizacji umowy nie zainwentaryzowanych kolizji technicznych; d. warunki
atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie lub prawidłowe wykonywanie robót, zgodnie z konieczną do
przestrzegania technologią lub sposobem ich wykonywania; e. konieczność wykonania badań
archeologicznych 7) wystąpienia siły wyższej. 4. Strony dopuszczają także inne zmiany wynikające z art. 144
ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 144 ust.1 pkt 2, ust.1 pkt 3, ust.1 pkt 4 lit b i c, art. 144 ust. 1
pkt 5, art. 144 ust. 1 pkt 6, z zachowaniem warunków opisanych w uregulowaniu art. 144 ustawy. 5. Zakres
zmian postanowień umowy, wywołanych przyczynami, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 powinien być
odpowiedni do wywołującej je przyczyny, pod względem rzeczowym, czasowym i finansowym. Zmiany te
winny być wprowadzone w formie pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności. 6. Wprowadzenie
zmian może nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy z określeniem warunków
dokonania zmiany z uwzględnieniem: 1) opisu i uzasadnieniem zmiany, 2) kosztów zmian 3) sposobu jej
obliczenia oraz 4) wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia 5) czas wykonywania zmiany 6) wpływ

zmiany na termin zakończenia umowy.
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: 2018-07-26, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część
nr:

1 Nazwa:

„Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 189, 164, 198/12 w m. L. Mała o długości
510,5mb i 119mb”

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:a. Projektuje się drogę
jednojezdniowa, jednopasowa o szerokości pasa 3,5m b. Dwustronne pobocze o szerokości 0,75mo z
mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 9 cm c. Projektuje się drogę o konstrukcji: a) 4cm warstwa ścieralna z
mieszanki mineralno-asfaltowej; b) 5cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego; c) 20cm warstwa
podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; d) kruszywo
stabilizowane cementem – grubość warstwy zgodnie z tab. 8.1 Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Półsztywnych GDDKiA na podstawie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2
istniejącego podłoża – typ 10 d. Konstrukcja poboczy, zjazdów i dojść do posesji: 15cm nawierzchnia z
kruszywa/frezowiny e. Kruszywo pochodzące z rozbiórki istniejącej nawierzchni przeznaczone jest do
wykorzystania na pobocza, wjazdy i dojścia do posesji. f. Główny przedmiot zamówienia (CPV) 45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg g.

Dodatkowe przedmioty zamówienia (CPV) 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę h.
Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia. a) z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe
zaleca się dokonanie wizji terenu będącego przedmiotem postępowaniu celem weryfikacji jednostek z
przedmiaru dla rzetelnego przygotowania oferty. b) Prowadzone roboty budowlane muszą być wykonywane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Bhp, p.poż, sanitarnymi i ochrony środowiska pod nadzorem
osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót. c) Plac budowy urządza Wykonawca własnym
kosztem i staraniem. d) Obsługę geodezyjną zadania w zakresie wytyczenia głównych punktów wraz z
założeniem reperów roboczych, a także pomiar powykonawczy zapewnia na koszt własny Wykonawca i.
Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego całego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże
Zamawiającemu operat kolaudacyjny zawierający miedzy innymi: a) dokumentację powykonawczą, w tym
dokumentacje fotograficzną budowy , b) geodezyjną dokumentację powykonawczą, c) dokumenty
potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie
dla wbudowanych materiałów, d) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych
sprawdzeń i badań potwierdzone przez uprawnione do tego podmioty, e) oświadczenie kierownika budowy
o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym. W razie zmian w zatwierdzonym
projekcie, oświadczenie powinno być potwierdzone przez projektanta z załączeniem rysunków zamiennych i
opisem zmian. f) Instrukcja sporządzenia i zalecenia dotyczące zawartości operatu kolaudacyjnego zostanie
wskazana przez inspektora nadzoru robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45100000-8
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: 2018-11-05
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena

60,00

gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część
nr:

2 Nazwa:

„Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ligota Mała dz. nr 374, 380 o długości 160 mb,
droga wschodnia 264,5 mb.”

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:a. Projektuje się drogę
jednojezdniowa, jednopasowa o szerokości pasa 3,5m b. Dwustronne pobocze o szerokości 0,75mo z
mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 9 cm c. Projektuje się drogę o konstrukcji: a) 4cm warstwa ścieralna z
mieszanki mineralno-asfaltowej; b) 5cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego c) 20cm warstwa
podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; d) kruszywo stabilizowane

cementem - grubość warstwy zgodnie z tab. 8.1 Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Półsztywnych GDDKiA na podstawie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2 istniejącego podłoża typ 10 d. Konstrukcja poboczy, zjazdów: a) 15cm nawierzchnia z kruszywa; b) Kruszywo pochodzące z
rozbiórki istniejącej nawierzchni przeznaczone zostało do wykorzystania na pobocza i zjazdy. e. Główny
przedmiot zamówienia (CPV) 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, Dodatkowe przedmioty zamówienia (CPV) 45100000-8
przygotowanie terenu pod budowę f. Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia. a) Z
uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe zaleca się dokonanie wizji terenu będącego przedmiotem
postępowaniu celem weryfikacji jednostek z przedmiaru dla rzetelnego przygotowania oferty. b)
Prowadzone roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Bhp,
p.poż, sanitarnymi i ochrony środowiska pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia
robót. c) Plac budowy urządza Wykonawca własnym kosztem i staraniem. d) Obsługę geodezyjną zadania w
zakresie wytyczenia głównych punktów wraz z założeniem reperów roboczych, a także pomiar
powykonawczy zapewnia na koszt własny Wykonawca g. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru
końcowego całego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny
zawierający miedzy innymi: a) dokumentację powykonawczą, w tym dokumentacje fotograficzną budowy ,
b) geodezyjną dokumentację powykonawczą, c) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i
powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiałów, d)
wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych sprawdzeń i badań potwierdzone
przez uprawnione do tego podmioty, e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania
przedmiotu umowy z projektem budowlanym. W razie zmian w zatwierdzonym projekcie, oświadczenie
powinno być potwierdzone przez projektanta z załączeniem rysunków zamiennych i opisem zmian. f)
Instrukcja sporządzenia i zalecenia dotyczące zawartości operatu kolaudacyjnego zostanie wskazana przez
inspektora nadzoru robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45100000-8
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: 2018-11-05
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena

60,00

gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3 Nazwa: „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 432 w m. L. Mała o długości 476 mb”
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:a. Projektuje się drogę
jednojezdniowa, jednopasowa o szerokości pasa 3,5m b. Dwustronne pobocze o szerokości 0,75mo z
mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 9 cm Dowiązanie do istniejącej nawierzchni asfaltowej w km. 0+374
oraz w km 0+395 c. W km 0+000 – 0+374 projektuje się drogę o konstrukcji: a) 4cm warstwa ścieralna z
mieszanki mineralno-asfaltowej 4cm; b) 5cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego; c) 10cm warstwa
wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; d) istniejąca nawierzchnia z tłucznia d. W km
0+395 – 0+476,15 projektuje się drogę o konstrukcji: a) 4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralnoasfaltowej 4cm; b) 5cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego; c) 20cm warstwa podbudowy z kruszywa
łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; d) 15cm kruszywo stabilizowane cementem – grubość
warstwy zgodnie z tab. 8.1 Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA
na podstawie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2 istniejącego podłoża e. Konstrukcja
poboczy, zjazdów i dojść do posesji: 15cm nawierzchnia z kruszywa f. Kody CPV: a) Główny przedmiot
zamówienia (CPV) 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg. b) Dodatkowe przedmioty zamówienia (CPV) 45100000-8 przygotowanie
terenu pod budowę g. Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia. a) Z uwagi na
wynagrodzenie ryczałtowe zaleca się dokonanie wizji terenu będącego przedmiotem postępowaniu celem
weryfikacji jednostek z przedmiaru dla rzetelnego przygotowania oferty. b) Prowadzone roboty budowlane
muszą być wykonywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Bhp, p.poż, sanitarnymi i ochrony
środowiska pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót. c) Plac budowy urządza
Wykonawca własnym kosztem i staraniem. d) Obsługę geodezyjną zadania w zakresie wytyczenia głównych
punktów wraz z założeniem reperów roboczych, a także pomiar powykonawczy zapewnia na koszt własny
Wykonawca h. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego całego przedmiotu umowy Wykonawca
przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny zawierający miedzy innymi: a) dokumentację
powykonawczą, w tym dokumentacje fotograficzną budowy , b) geodezyjną dokumentację powykonawczą,
c) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w
budownictwie dla wbudowanych materiałów, d) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z
przeprowadzonych sprawdzeń i badań potwierdzone przez uprawnione do tego podmioty, e) oświadczenie
kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym. W razie zmian w
zatwierdzonym projekcie, oświadczenie powinno być potwierdzone przez projektanta z załączeniem
rysunków zamiennych i opisem zmian. f) Instrukcja sporządzenia i zalecenia dotyczące zawartości operatu
kolaudacyjnego zostanie wskazana przez inspektora nadzoru robót
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45100000-8
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: 2018-11-05
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena

60,00

gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część
nr:

4 Nazwa:

„Przebudowa drogi wewnętrznej oraz budowa kanalizacji deszczowej dz. nr 254 w
miejscowości Nieciszów.”

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:a. Przebudowa dr. wewnętrznej
oraz budowa kanalizacji deszczowej dz. nr 254 w m. Nieciszów o długości 339 mb oraz kanalizacji
deszczowej o długości 594,50, opis zadania: a) sieć kanalizacji deszczowej wykonać z rur fi200 PCV,
łączonych na uszczelki gumowe. Na załamaniach tras i w miejscach przyłączeniowych części wpustów
zaprojektowano studzienki kanalizacyjne o średnicy 1000, z włazem betonowym. Wylot do rowu
zabezpieczony zostanie poprzez obudowanie prefabrykatami betonowymi o wymiarach 1150/800 x 800 x
800 mm. Skarpy rowu zostaną umocnione płytami ażurowymi 60×40×10cm na odcinku 5 m od
projektowanego wylotu do miejsca, w którym jest wykonany przepust. b) Sieć prowadzić ze spadkiem 0,31,4 % w kierunku istniejącego rowu. c) Droga długości 339 m jednojezdniowa, jednopasowa o szerokości
pasa 3,50m (w miejscach mijanek 5m) z dwustronnymi poboczami o szerokości 0,75m d) Profil podłużny
został dostosowany do istniejącej terenu z wyniesieniem niwelety do góry o grubość konstrukcji drogi. b.
Konstrukcja nawierzchni. Projektuje się drogę o konstrukcji: a) 8cm nawierzchnia z kostki betonowej; b) 3cm
podsypka piaskowo - cementowa; c) 10cm podbudowa z kruszywa łamanego; d) 10cm podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem c. Konstrukcja zjazdów: a) Istniejące zjazdy w pasie drogowym z kostki należy
przełożyć i uzupełnić zgodnie z projektem. Rzędne wjazdów dostosować do projektowanej drogi. b) 8cm
nawierzchnia z kostki betonowej; c) 3cm podsypka piaskowo - cementowa; d) 10cm podbudowa z kruszywa
łamanego; e) 10cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem f) Nowe zjazdy jak i zajazdy z
kruszywa/ frezowiny wykonać z kruszywa łamanego g) 15cm nawierzchnia z kruszywa łamanego; d. Kody
CPV: a) Główny przedmiot zamówienia (CPV) 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. b) Dodatkowe przedmioty zamówienia
(CPV) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. c) 45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków e.
Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia. a) Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe
zaleca się dokonanie wizji terenu będącego przedmiotem postępowaniu celem weryfikacji jednostek z
przedmiaru dla rzetelnego przygotowania oferty. b) Prowadzone roboty budowlane muszą być wykonywane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Bhp, p.poż, sanitarnymi i ochrony środowiska pod nadzorem
osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót. c) Plac budowy urządza Wykonawca własnym
kosztem i staraniem. d) Obsługę geodezyjną zadania w zakresie wytyczenia głównych punktów wraz z
założeniem reperów roboczych, a także pomiar powykonawczy zapewnia na koszt własny Wykonawca f.
Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego całego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże
Zamawiającemu operat kolaudacyjny zawierający miedzy innymi: a) dokumentację powykonawczą, w tym
dokumentacje fotograficzną budowy , b) geodezyjną dokumentację powykonawczą, c) dokumenty
potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie
dla wbudowanych materiałów, d) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych
sprawdzeń i badań potwierdzone przez uprawnione do tego podmioty, e) oświadczenie kierownika budowy
o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym. W razie zmian w zatwierdzonym
projekcie, oświadczenie powinno być potwierdzone przez projektanta z załączeniem rysunków zamiennych i

opisem zmian. f) Instrukcja sporządzenia i zalecenia dotyczące zawartości operatu kolaudacyjnego zostanie
wskazana przez inspektora nadzoru robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45100000-8
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: 2018-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena

60,00

gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Z up. Wójta Gminy Oleśnica z-ca Wójta Gminy Oleśnica /-/ Krzysztof Skórzewski
Sporządziła Renata Szwed

