Ogłoszenie nr 516541-N-2019 z dnia 2019-02-20 r.
Gmina Miasto Reda: Ulepszenie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda w roku 2019.
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 Miasto Reda, krajowy numer identyfikacyjny
19167516100000, ul. Gdańska 33 , 84-240 Reda, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58
6788023, , e-mail sekretariat@reda.pl, przetargi@reda.pl, faks 58 6783124.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby
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://bip.reda.pl/zamowienia/tryby
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby
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:
poczta, kurier, osobiście
Adres:
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, sekretariat, pokój nr 104
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: Ulepszenie nawierzchni na terenie
Gminy Miasto Reda w roku 2019.
Numer referencyjny: 4.ZF.PN.RB.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:
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: Część 1: Ulepszenie nawierzchni na terenie Gminy Miasto
Reda polegające na wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowych ulepszonymi płytami
IOMB. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na
utwardzeniu nawierzchni gruntowych ulepszonymi płytami IOMB, wskazanych przez
Zamawiającego, na terenie miasta Reda. Przewiduje się: - budowę nawierzchni z płyt
ażurowych typu IOMB o wymiarach 75x100 cm, grubości 12,5 cm; - ułożenie płyt MEBA ułożenie podbudowy z kruszywa z recyklingu- grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm; wykonanie ławy betonowej pod krawężniki; - ustawienie krawężnika betonowego
wystającego lub wtopionego; - ustawienie krawężnika betonowego łukowego o promieniu od
R=5 m do R=9 m; - wykonanie wypełnienia masą asfaltową między płytami a łukami
skrzyżowań; - regulację pionową studzienek dla: włazów kanałowych, kratek ściekowych
ulicznych, studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, zaworów studzienek
telefonicznych. - montaż odwodnienia liniowego, - wykonanie studni chłonnej 1200 głęb. do
3 m wraz z włazem żeliwnym; - wykonanie wpustu żeliwnego z podłączeniem do studni.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi formularz ofertowy zawierający w
treści kosztorys ofertowy będący Załącznikiem nr 1 oraz Załącznik nr 1A Rysunek sposobu
połączenia ulic na skrzyżowaniu. Część 2: Ulepszenie nawierzchni na terenie Gminy Miasto
Reda polegające na układaniu kostki betonowej na terenach gminnych. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na układaniu kostki betonowej

na terenach gminnych, wskazanych przez Zamawiającego. Przewiduje się: - ułożenie
powierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm; - ułożenie powierzchni z kostki betonowej o gr. 8
cm; - ułożenie powierzchni z kostki betonowej typ AKROPOL bądź równoważnej o gr. 8 cm;
- ułożenie powierzchni z płytek integracyjnych koloru żółtego; - ułożenie płyt MEBA ustawienie krawężnika betonowego; - ustawienie krawężnika betonowego łukowego; ustawienie obrzeża o wym. 100x20x8 cm; - ustawienie obrzeża o wym. 100x20x6 cm; wykonanie wypełnienia powierzchni mieszanką asfalto-betonową; - humusowanie i obsianie
trawą powierzchni zielonych. - regulację pionową studzienek dla: włazów kanałowych, kratek
ściekowych ulicznych, studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, zaworów
studzienek telefonicznych. - montaż odwodnienia liniowego, - wykonanie studni chłonnej
1200 głęb. do 3 m wraz z włazem żeliwnym; - wykonanie wpustu żeliwnego z podłączeniem
do studni. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi formularz ofertowy
zawierający w swej treści kosztorys ofertowy będący Załącznikiem nr 2. 3.2 Informacje
dodatkowe w zakresie wskaźników cenotwórczych, dotyczące części 1 i 2: Wskaźniki
cenotwórcze do rozliczeń robót nie ujętych w Załączniku nr 1 oraz w Załączniku nr 2, a które
muszą być wykonane z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego Wartość r-g netto zł/r-g
Koszty pośrednie od R i S % Koszty zakupu od M % Zysk od R, S i Kp % Wartość r-g brutto
(bez VAT) zł/r-g Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32
ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji
zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (t. j. Dz.U.2016.1987 z dnia
09.12.2016 r.) oraz ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz.U.2017.519
t.j. z dnia 2017.03.13). W cenie oferty wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszty
wynikające z zagospodarowania odpadów zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami oraz przedłożyć zamawiającemu odpowiedni dokument najpóźniej w dniu odbioru
robót. 3.3 Rozwiązania równoważne W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za
pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w
art. 30 ust 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany
jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane wyroby budowlane są
zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2014 r. poz.
883 jt. ze zm.] Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez wykonawcę materiałów lub
rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych, pod warunkiem, że nie obniżą
standardów, będą posiadały wymagane odpowiedne atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz
zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami zamawiającego
określonymi w SIWZ. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia przykładowych znaków
towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie
oczekiwań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie
wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji zamawiający wymaga od
wykonawcy stosownie do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp złożenia stosownych dokumentów
uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy wykonawca
nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub
urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania
przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia; w związku z tym wykonawca jest zobowiązany zastosować do

wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w opisie
przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania
równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i
załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np.
materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność
w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w
niniejszym postępowaniu, ze wskazaniem nazwy, których dotyczy. Wykonawca zobowiązuje
się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną,
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami
sztuki budowlanej oraz etyką zawodową. 3.4 Zamawiający, na podstawie art. 29 ust 3 a
ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z
2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i
uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz
sankcji z tytułu ich niespełnienia – dotyczy części 1 i części 2. 3.5 Zamawiający wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) Pracownicy
budowlani wykonujący następujące czynności drogowe w tym: a. przygotowawcze –
odtworzenie trasy i punktów wysokościowych b. zdjęcie darni i humusu c. rozbiórka
elementów drogi 2) ziemne w tym: a. roboty ziemne ogólne b. wykonanie wykopów c.
wykonanie nasypów 3) podbudowy w tym: a. korytowanie wraz z wyprofilowaniem i
zagęszczaniem podłoża b. oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych c. podbudowa z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie d. podbudowy i ulepszona podłoża z
gruntu stabilizowanego cementem e. podbudowy z betonu cementowego 4) nawierzchnie w
tym: a. nawierzchnie betonowe b. nawierzchnie z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca i
wyrównawcza c. nawierzchnie z kostki betonowej 5) urządzenia bezpieczeństwa ruchu w
tym: a. oznakowanie poziome b. oznakowanie pionowe c. bariery ochronne stalowe 6)
elementy ulic w tym: a. krawężniki betonowe b. betonowe obrzeża chodnikowe 7)
fundamentowanie w tym: a. roboty ziemne pod fundamenty b. wykopy c. zasypywanie
wykopów wraz z zagęszczaniem 8) roboty tymczasowe w tym: a. dostawa, instalacja i
obsługa urządzeń zabezpieczenia placu budowy b. ogrodzenie, oświetlenie, znaki
ostrzegawcze, barierki ochronne itp. c. wykonanie zaplecza budowy d. drogi tymczasowe,
przejścia i przejazdy 9) prace towarzyszące w tym: a. wytyczanie geodezyjne 10) mała
architektura w tym: a. wykonanie ogrodzeń: i. rozbiórka ogrodzeń ii. demontaż słupów
wygrodzeniowych b. wykonanie fundamentów betonowych pod słupki barierek 11)
operatorów sprzętu: pomiarowego (teodolitu, tachimetru, niwelatora, dalmierza, i inne
geodezyjne przybory), do prac ziemnych – frezarki, koparek, zgarniarki, równiarki, urządzeń
do hydromechanizacji, spycharek, ładowarek, walców – gładkie, okołkowane, ogumione,
wibracyjne, ubijaków szybko uderzających, ubijaków o masie od 1 do 10Mg, podnośników
drobnego sprzętu budowlanego, szczotek mechanicznych, sprzętu do skropienia emulsją
asfaltową, mieszarek do wytwarzania mieszanki, młotów pneumatycznych, małych
elektrycznych młotów do kucia betonu, malowarek, wiertnic do wykonywania dołów pod
słupki w gruncie spoistym, urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrążania słupków w
grunt, pił spalinowych do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych, zespołów prądotwórczych
przewoźnych, ubijaków spalinowych 50 kg, wibromłotów elektrycznych 3 kW, zgrzewarek,
spawarek, pił mechanicznych, sekatorów, nożyc, i innego sprzętu niezbędnego do wykonania
czynności związanych z zakresem zamówienia. 12) kierowców samochodów osobowych,
dostawczych, ciężarowych w tym specjalistycznych 3.6 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 3.5 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. 3.7 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 3.5 czynności w trakcie realizacji
zamówienia: • oświadczenie wykonawcy, podwykonawcy (lub dalszego 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; 3.8 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.5 czynności zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 500 zł za
każdą osobę wykonującą wskazane w punkcie 3.5 czynności i nieposiadającą umowy o pracę
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, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.5
czynności. 3.9 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, zamawiający może zwrócić
się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
II.5) Główny kod CPV: 45233200-1
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: 2019-12-20
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-20
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,
których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku
śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane
błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i
innych prac objętych przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 500
000,00 zł;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla Części 1: Wykonawca powinien wykazać, że wykonał należycie
oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej - 3 roboty budowlane polegające na
budowie nawierzchni z płyt typu JOMB, o powierzchni co najmniej 400 m2, osobno dla
każdej roboty budowlanej. Wykonawca skieruje do realizacji 1 osobę, posiadającą
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej, która będzie pełniła funkcję
kierownika robót. Dla Części 2: Wykonawca powinien wykazać, że wykonał należycie oraz
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej - 3 roboty budowlane polegające na
budowie nawierzchni z kostki betonowej, o powierzchni co najmniej 300 m2, osobno dla
każdej roboty budowlanej. Wykonawca skieruje do realizacji 1 osobę, posiadającą
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej, która będzie pełniła funkcję
kierownika robót.
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:
Nie
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:
nie dotyczy
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:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących: sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dla części 1 i 2: •
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa),
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych
przedmiotem Umowy na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00 zł; zdolności
technicznej lub zawodowej zamawiający żąda dla części 1 i 2: • Wykazu robót budowlanych
określony w pkt. 5.1.3.1 i pkt. 5.1.3.3 SIWZ (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 8 do SIWZ dla części 1 i Załącznik nr 8A dla części 2 ) wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. • Wykazu osób określony w pkt.

5.1.3.2 i pkt 5.1.3.4 SIWZ (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ dla
części 1 i części 2), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz 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.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
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
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca bez wezwania zamawiającego zobowiązany jest przekazać zamawiającemu, w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert –
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) wg wzoru – Załącznik 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
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy
wykonawca.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów 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
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
0,60
gwarancja 0,40
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:
Zmiana Umowy 1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres
trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia
robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone
dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego
przekazania Terenu budowy, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii
realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej
konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie
nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy
wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych lub innych robót niezbędnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują
lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu
określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej,
które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy
wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz
nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli
wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) przedłużenie się czynności odbiorowych z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. h) W przypadku okoliczności będących
następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika
budowy. Przez wystąpienie siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne,
zewnętrzne niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnych staranności Stron,
uznanych przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o
okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. 2.
Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek
części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań
technicznych lub technologicznych wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o
który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, b) wystąpienia
warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób
istotny od rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, c) wystąpienia
warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych przez
Zamawiającego, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, d) konieczności
zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) wystąpienia
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 3. Dopuszcza
się nadto: a) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy,
(np. danych teleadresowych Stron, zmiany Przedstawicieli Stron itp.), b) Zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy, c) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d)
Zmiany podwykonawcy, w tym będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego
zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 4. Wszelkie zmiany i
uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności – aneks
do umowy. 5. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących
powodować zmianę umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do
dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
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: 2019-03-08, 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
> 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

Ulepszenie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda polegające na
Część
1 Nazwa: wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowych ulepszonymi płytami
nr:
IOMB.
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:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na
utwardzeniu nawierzchni gruntowych ulepszonymi płytami IOMB, wskazanych przez
Zamawiającego, na terenie miasta Reda. Przewiduje się: - budowę nawierzchni z płyt
ażurowych typu IOMB o wymiarach 75x100 cm, grubości 12,5 cm; - ułożenie płyt MEBA ułożenie podbudowy z kruszywa z recyklingu- grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm; wykonanie ławy betonowej pod krawężniki; - ustawienie krawężnika betonowego
wystającego lub wtopionego; - ustawienie krawężnika betonowego łukowego o promieniu od
R=5 m do R=9 m; - wykonanie wypełnienia masą asfaltową między płytami a łukami
skrzyżowań; - regulację pionową studzienek dla: włazów kanałowych, kratek ściekowych
ulicznych, studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, zaworów studzienek
telefonicznych. - montaż odwodnienia liniowego, - wykonanie studni chłonnej 1200 głęb. do
3 m wraz z włazem żeliwnym; - wykonanie wpustu żeliwnego z podłączeniem do studni.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi formularz ofertowy zawierający w
treści kosztorys ofertowy będący Załącznikiem nr 1 oraz Załącznik nr 1A Rysunek sposobu

połączenia ulic na skrzyżowaniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233200-1,
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: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena
0,60
gwarancja 0,40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Ulepszenie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda polegające na
Część
2 Nazwa:
układaniu kostki betonowej na terenach gminnych.
nr:
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:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na
układaniu kostki betonowej na terenach gminnych, wskazanych przez Zamawiającego.
Przewiduje się: - ułożenie powierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm; - ułożenie powierzchni
z kostki betonowej o gr. 8 cm; - ułożenie powierzchni z kostki betonowej typ AKROPOL
bądź równoważnej o gr. 8 cm; - ułożenie powierzchni z płytek integracyjnych koloru żółtego;
- ułożenie płyt MEBA - ustawienie krawężnika betonowego; - ustawienie krawężnika
betonowego łukowego; - ustawienie obrzeża o wym. 100x20x8 cm; - ustawienie obrzeża o
wym. 100x20x6 cm; - wykonanie wypełnienia powierzchni mieszanką asfalto-betonową; humusowanie i obsianie trawą powierzchni zielonych. - regulację pionową studzienek dla:
włazów kanałowych, kratek ściekowych ulicznych, studzienek dla zaworów wodociągowych i
gazowych, zaworów studzienek telefonicznych. - montaż odwodnienia liniowego, wykonanie studni chłonnej 1200 głęb. do 3 m wraz z włazem żeliwnym; - wykonanie wpustu
żeliwnego z podłączeniem do studni. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi
formularz ofertowy zawierający w swej treści kosztorys ofertowy będący Załącznikiem nr 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233200-1,
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: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena
0,60
gwarancja 0,40
6) INFORMACJE DODATKOWE

