
Rzekuń dn. 20.01.2016r.

FPZ.271.3.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa: ul. Dębowej i Brzozowej w Czarnowcu, dr. ozn. nr ewid. 667 w Rzekuniu
oraz dr. gminnej ozn. nr. ewid. nr 186 w msc. Przytuły Stare z uzupełnieniem brakującej

infrastruktury technicznej.

Numer ogłoszenia: 7465 - 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rzekuń , ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, woj. mazowieckie,
tel. 29 7617301 w. 47, faks 29 7617302.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzekun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa: ul. Dębowej i Brzozowej
w Czarnowcu, dr. ozn. nr ewid. 667 w Rzekuniu oraz dr. gminnej ozn. nr. ewid. nr 186 w msc.
Przytuły Stare z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: 3.1.  CZĘŚĆ  1
ZAMÓWIENIA: Przebudowę ul. Dębowej i Brzozowej w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej
infrastruktury technicznej.1) Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót:
roboty  pomiarowe  i  przygotowawcze;robotyziemne;odwodnienie;podbudowa;nawierzchnie
bitumiczne  etap  I;roboty  wykończeniowe;oznakowanie  pionowe  i  poziome;przebudowa
skrzyżowania  z  ul.  Działkową;  budowa  zjazdu  w  ul.  Baśniową;sieć  wodociągowa  wraz  z
brakującymi  przyłączami  w  obrębie  pasów  drogowych  ulic  objętych  zamówieniem.  Uwaga:
Brakujące  przyłącza  wodociągowe wykonać  metodą  wykopu  otwartego  stosując  rury ochronne
przewidziane  w  dokumentacji  projektowej.W  ramach  niniejszego  zadania  nie  przewiduje  się
wykonania  warstwy  ścieralnej;Wykonanie  brakującej  infrastruktury  sanitarnej  wg  projektu
budowlanego,  do  budowy  infrastruktury  wodociągowej  używać  kształtek  i  armatury  z  żeliwa
sferoidalnego.3.2.  CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: Przebudowa dr.  ozn.  nr ewid.  667 w Rzekuniu z
uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej na odc. od km 0+000,00 do km 0+084,50. 1)
Niniejsze  zadanie  obejmuje  wykonanie  następujących  rodzajów robót:  roboty przygotowawcze;
roboty ziemne;nawierzchnia jezdni;pobocza;roboty wykończeniowe;organizacja ruchu; Uwaga: W
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ramach  niniejszego  zadania  nie  przewiduje  się  wykonania  warstwy  ścieralnej.3.3.  CZĘŚĆ  3
ZAMÓWIENIA: Przebudowa drogi gminnej ozn. nr ewid. nr 186 w msc. Przytuły Stare na odc. od
km 0+014,00 do km 1+656,00. 1) Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie następujących rodzajów
robót: roboty przygotowawcze;roboty ziemne;nawierzchnia jezdni i zjazdów;pobocza;organizacja
ruchu;sieć wodociągowa w obrębie pasa drogowego drogi objętej zamówieniem, Uwaga: Zmiana
średnicy  sieci  wodociągowej  na  110  mm;wykonanie  brakującej  infrastruktury  sanitarnej  wg
projektu  budowlanego,  do  budowy infrastruktury wodociągowej  używać  kształtek  i  armatury z
żeliwa  sferoidalnego.W  ramach  niniejszego  zadania  nie  przewiduje  się  wykonania  warstwy
ścieralnej. 4. W ramach zamówienia dla trzech części Wykonawca będzie zobowiązany również do:
a) udzielnie gwarancji na wykonanie roboty budowlanej na okres 60 lub 72 miesięcy, licząc od dnia
końcowego odbioru robót (okres gwarancji uzależniony od wpisu zamieszczonego w formularzu
ofertowym przez Wykonawcę); b) wykonania na własny koszt wytyczenia trasy drogi, sieci oraz
obsługi geodezyjnej;  c)  wykonania na własny koszt inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej
zatwierdzonej w PODGiK w 3 egzemplarzach;d) poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego i
opracowania projektu czasowej organizacji ruchu zarówno dróg powiatowych jak i gminnych;e)
przedstawienia do akceptacji  przed przystąpieniem do robót aprobat technicznych, certyfikatów,
świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i  materiały budowlane; f)  przedstawienia
protokołów  badań  wszystkich  przewodów  w  zakresie  szczelności,  badań  gruntu  (wskaźnik
zagęszczenia); g) wykonania badań wody, h) zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie
wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty; i) Wykonawca zrealizuje
roboty  zgodnie  z  zakresem  rzeczowym  ujętym  w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.j)
prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru  Robót  Budowlanych;  k)  dokonania  napraw wszelkich  zniszczeń powstałych w trakcie
realizacji  zamówienia na własny koszt,  swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia;l)
odtworzenia  uszkodzonych  lub  zniszczonych  punktów  geodezyjnych  na  własny  koszt;m)
zamówienie  powinno  być  zrealizowane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  techniczno  -
budowlanymi,  normami  i  wytycznymi,  z  materiałów  dostarczonych  przez  Wykonawcę,
odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i  stosowania w budownictwie,
określonych w ustawie Prawo Budowlane tj. posiadających certyfikat;n) zapewnienia przejezdności
dróg  i  utrzymania  bezpieczeństwa  terenu  budowy,  oraz  robót  poza  placem  budowy,  a  w
szczególności: zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniając
bezpieczne  dojścia  i  dojazdy  do  istniejących  posesji;o)  ewentualne  zastosowane  nazwy
producentów  własne  w  dokumentacji  przetargowej  służą  wyłącznie  do  określenia  parametrów
technicznych oraz doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia oznaczają lub równoważny. Wszystkie
parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych określone są na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiający dopuszcza zastosowanie
materiałów o parametrach równoważnych czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robót
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lecz nie gorszych. Za urządzenia i materiały
równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe a
zastosowanie  ich  w  żaden  sposób  nie  wpłynie  na  prawidłowe  funkcjonowanie  obiektu;  p)
Szczegółowy  zakres  robót  do  wykonania  zawierają  załączone  do  SIWZ:  projekt  budowlany,
szczegółowa  specyfikacja  techniczna,  przedmiary  robót  (przedmiary  robót  maja  charakter
pomocniczy). Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z
obowiązującymi  normami,  przepisami.  Wykonawca  winien  uwzględnić  w  wycenie  wszystkie
elementy zawarte w dokumentacji projektowej- w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy
dokumentacją,  a  dokumentami  pomocniczymi  (tj.  przedmiarami  robót)-  przesądzają  zapisy
dokumentacji  projektowej.  5.  Inne  informacje  1)  Zamawiający  żąda  wykonania  nawierzchni
bitumicznej jednolitej bezszwowej. 2) Urobek z korytowania odwieźć na miejsce wskazane przez
Zamawiającego na terenie Gminy Rzekuń..
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II.1.5) 
 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.11.10.00-8, 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium a) dla części 1 w wysokości: 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy
złotych i 00/100). b) dla części 2 w wysokości: 1000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100).
c) dla części 3 w wysokości: 19 000,00 zł. (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych i 00/100). 2.
Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art.  45 ust.  6
ustawy  Pzp,  tj.:  -  pieniądzu,  -  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -
gwarancjach  bankowych,  -gwarancjach  ubezpieczeniowych,  -poręczeniach  udzielanych  przez
podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu
Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości  (Dz.U.  z  2007r.  Nr  42,  poz.  275  ze  zm.).  3.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert dołączając
dowód jego wniesienie do składanej oferty. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na
konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr 69 8923 0008 0124 2371
2012 0007 5.  W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu,  jako termin wniesienia  wadium
przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Warunki zwrotu wadium i
utraty wadium reguluje art. 46 - Pzp. Uwaga: wadium zostanie uznane w przypadku innych form
niż  pieniężnej,  w  przypadku,  gdzie  zabezpieczenie  umożliwi  jego  zatrzymania  we  wszystkich
sytuacjach, o których mowa w art. 46 ustawy Pzp, zarówno w ustępie 4a, jak i 5 tego przepisu.

III.2) ZALICZKI

III.3)  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.  3.1)  Uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena spełniania warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę
oświadczenie w sprawie spełniania warunków art. 22 ust. 1 Pzp

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej  wykonali  i  prawidłowo  ukończyli  co  najmniej:  -  dla  części  1
zamówienia:jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie drogi o wartości co
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najmniej 340 000,00 złotych brutto (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych); -
dla części 2 zamówienia:jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie drogi o
wartości co najmniej 47 000,00 złotych brutto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy
złotych);  -  dla  części  3  zamówienia:jedną  robotę  budowlaną  polegającą  na
przebudowie  drogi  o  wartości  co  najmniej  780  000,00  złotych  brutto  (słownie:
siedemset  osiemdziesiąt  tysięcy  złotych).  Ocena  spełniania  warunku  dokonana
będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie w sprawie spełniania
warunków art.  22 ust.  1 Pzp. i  wykazu Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do
SIWZ. wraz z dowodami należytego wykonania robót budowlanych.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena spełniania warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę
oświadczenie w sprawie spełniania warunków art. 22 ust. 1 Pzp.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• dysponują  osobami,  które  będą  wykonywać  zamówienie  lub  pisemnym
zobowiązaniem  innych  podmiotów  do  udostępnienia  tych  osób,  w  tym:  c.1)  co
najmniej  jedną  osobą  pełniącą  funkcję  kierownika  budowy,  która  posiada
uprawnienia budowlane w specjalności  drogowej- dla  części  1,  2,  3 zamówienia,
która  posiada  co  najmniej  trzyletnie  doświadczenie  w  kierowaniu  robotami
budowlanymi  w ww.  specjalności  c.2)  co  najmniej  jedną  osobę pełniącą  funkcję
kierownika robót która posiada uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej w
zakresie  sieci  wodociągowych  -  dla  części  1  i  3  zamówienia,  która  posiada  co
najmniej  trzyletnie  doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  budowlanymi  w  ww.
specjalności.  Warunek  uznaje  się  za  spełniony  jeżeli  Wykonawca  przedstawi  co
najmniej  jedną  osobę  posiadającą  ww.  uprawnienia  oraz  doświadczenie  w
kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności zgodnie z ustawą z dnia 7
lipca  1994  r.  Prawo  Budowlane  oraz  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu  i
Budownictwa  z  dnia  28  kwietnia  2006  r.  w  sprawie  samodzielnych  funkcji
technicznych  w  budownictwie,  wraz  z  opłaconymi  składkami  ubezpieczenia  we
właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tych osób. Zamawiający
określając  wymogi  dla  osób  w  zakresie  posiadanych  uprawnień  budowlanych
dopuszcza  odpowiadające  im  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje
zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności
nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art.
12  a  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  przepisów  ustawy  o  zasadach  uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Ocena spełniania warunku dokonana będzie w
oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie w sprawie spełniania warunków
art. 22 ust. 1 Pzp. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 oraz Załącznik nr 6 do SIWZ

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena spełniania warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę
oświadczenie w sprawie spełniania warunków art. 22 ust. 1 Pzp.

4



III.4)  INFORMACJA  O  OŚWIADCZENIACH  LUB  DOKUMENTACH,  JAKIE  MAJĄ
DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA
WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz  wskazujących,  czy  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i
prawidłowo ukończone; 

• wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami
budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2)  W zakresie  potwierdzenia  niepodlegania  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  1
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo
składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawione  nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i  społeczne,  lub potwierdzenie,  że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)  dokument  wystawiony  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania
potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy  przed  upływem terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu -  wystawiony nie wcześniej  niż  3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo
składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz  ofertowy;  -pełnomocnictwo  (w  razie  potrzeby);  -wadium  w  oryginale  (nie  dotyczy
wadium  wniesionego  w  pieniądzu)  Informacja:  Ponadto  na  podstawie  art.  24  ust  2a  Pzp.
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w
szczególności,  gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest wstanie wskazać za pomocą
dowolnych  środków  dowodowych.  Zamawiający  nie  wyklucza  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i
kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w
przyszłości  oraz naprawił  szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub
zobowiązał się do ich naprawienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 90 
• 2 - okres gwarancji - 10 
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IV.2.2) 
 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treść oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki
takich zmian: 1) Termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności
niezależnych  od  Wykonawcy przy  zachowaniu  przez  niego  należytej  staranności,  skutkujących
niemożnością  dotrzymania  terminu  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  b)  zmiany  powszechnie
obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej podpisania, c)
zaistniałych warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych, np. niewypałów,
niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, utrudniających wykonanie umowy, d) opóźnienia w
uzyskaniu  od  organów  administracji  wymaganych  decyzji,  zgód,  zezwoleń  lub  odmowa  ich
wydania. e) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których
przekazania  Zamawiający  był  zobowiązany.  f)  wstrzymania  przez  Zamawiającego  robót  nie
wynikających  z  okoliczności  leżących  po  stronie  Wykonawcy.  Nie  dotyczy  to  okoliczności
wstrzymania  robót  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego  w  przypadku  stwierdzenia
nieprawidłowości  zawinionych  przez  Wykonawcę.  g)  konieczność  wykonania  przez
Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji, h) nadzwyczajne i
niesprzyjające warunki atmosferyczne. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,
wymienionego w literach a-h), termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas
trwania tych okoliczności.  2) Wysokość ceny ryczałtowej  brutto w przypadku: a)zmiany stawki
podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia.  3) Forma zabezpieczenia należytego
wykonania  umowy-zgodnie  z  art.  149,  ust.  1  Pzp.  4)  Rozszerzenie  odpowiedzialności  z  tytułu
rękojmi  oraz  przedłużenia  terminu  udzielonej  gwarancji  w  przypadku  zaproponowania  takiego
rozwiązania  przez  Wykonawcę.  5)  Zmiana  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy,  po
spełnieniu  warunków  określonych  w  §  10-wzoru  umowy.  6)  Dołączenie  podwykonawcy  lub
dalszego podwykonawcy po spełnieniu warunków określonych w § 10-wzoru umowy. 7) Zmiana
kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru w przypadku śmierci, choroby,
rezygnacji,  zwolnienia  pracownika  lub  innych  zdarzeń  losowych,  dotyczących  w/w  osób.  W
przypadku zmiany nowych kierowników budowy bądź robót  osoba ta  musi  spełnić  wymagania
określone  w  SIWZ dla  tych  osób.  8)  Jeżeli  w  toku  realizacji  umowy ulegnie  zmiana  terminu
wykonania umowy w § 2 ust. 2 - wzór umowy, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione
zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu. 9) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na
które  Zamawiający  może  wyrazić  zgodę,  jednocześnie  nie  stanowią  one  zobowiązania
Zamawiającego na ich wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.rzekun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Rzekuniu ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, pok. 103.

IV.4.4)  Termin składania  wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu lub ofert:
03.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Rzekuniu ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń,
pok. 103.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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IV.4.16)  Informacje  dodatkowe,  w  tym  dotyczące  finansowania  projektu/programu  ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17)  Czy  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

IV4.18) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy
IV.4.19)  Informacje  o  zamiarze  ustanowienia  dynamicznego  systemu  zakupów wraz  z
adresem  internetowej,  na  której  będą  zamieszczone  dodtakowe  informacje  dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:  nie dotyczy

IV.4.20) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji  elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której  będzie prowadzona
aukcja elektroniczna:  nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ  Nr: 1  NAZWA: Przebudowę  ul.  Dębowej  i  Brzozowej  w  Czarnowcu  z
uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej..

• 1)  Krótki  opis  ze  wskazaniem wielkości  lub  zakresu zamówienia: Niniejsze
zadanie obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót:  roboty pomiarowe i
przygotowawcze;  roboty  ziemne;  odwodnienie;  podbudowa;  nawierzchnie
bitumiczne  etap  I;  roboty  wykończeniowe;  oznakowanie  pionowe  i  poziome;
przebudowa skrzyżowania z ul.  Działkową; budowa zjazdu w ul.  Baśniową; sieć
wodociągowa wraz  z  brakującymi  przyłączami  w obrębie  pasów drogowych  ulic
objętych  zamówieniem.  Uwaga:  Brakujące  przyłącza  wodociągowe  wykonać
metodą wykopu otwartego stosując  rury ochronne przewidziane w dokumentacji
projektowej. W ramach niniejszego zadania nie przewiduje się wykonania warstwy
ścieralnej; wykonanie brakującej infrastruktury sanitarnej wg projektu budowlanego,
do  budowy  infrastruktury  wodociągowej  używać  kształtek  i  armatury  z  żeliwa
sferoidalnego. 2. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również
do:  a)  udzielnie  gwarancji  na wykonanie roboty budowlanej  na okres 60 lub 72
miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (okres gwarancji uzależniony od
wpisu zamieszczonego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę); b) wykonania
na  własny  koszt  wytyczenia  trasy  drogi,  sieci  oraz  obsługi  geodezyjnej;  c)
wykonania  na  własny  koszt  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej
zatwierdzonej w PODGiK w 3 egzemplarzach; d) poniesienia kosztów zajęcia pasa
drogowego  i  opracowania  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  zarówno  dróg
powiatowych jak i gminnych; e) przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem
do  robót  aprobat  technicznych,  certyfikatów,  świadectw  dopuszczalności  na
wbudowane urządzenia i materiały budowlane; f) przedstawienia protokołów badań
wszystkich  przewodów  w  zakresie  szczelności,  badań  gruntu  (wskaźnik
zagęszczenia);  g)  wykonania badań wody,  h)  zamawiający zaleca Wykonawcom
przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia
oferty; i) Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  j)  prowadzenia  robót  zgodnie  z
Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych;  k)  dokonania  napraw  wszelkich  zniszczeń  powstałych  w  trakcie
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realizacji  zamówienia na własny koszt,  swoim staraniem i  w ramach niniejszego
zamówienia; l) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych
na  własny  koszt;  m)  zamówienie  powinno  być  zrealizowane  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami  techniczno -  budowlanymi,  normami  i  wytycznymi,  z
materiałów  dostarczonych  przez  Wykonawcę,  odpowiadających  wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w
ustawie  Prawo  Budowlane  tj.  posiadających  certyfikat;  n)  zapewnienia
przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, oraz robót poza
placem  budowy,  a  w  szczególności:  zabezpieczenia  terenu  budowy  przed
dostępem osób nieupoważnionych zapewniając bezpieczne dojścia  i  dojazdy do
istniejących  posesji;  o)  ewentualne  zastosowane  nazwy producentów własne  w
dokumentacji przetargowej służą wyłącznie do określenia parametrów technicznych
oraz  doprecyzowaniu  przedmiotu  zamówienia  oznaczają  lub  równoważny.
Wszystkie  parametry  w  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych określone są na poziomie minimalnym, tzn.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych
czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót lecz nie gorszych. Za urządzenia i materiały równoważne
Zamawiający  uzna  te,  które  posiadają  takie  same  parametry  techniczne  i
jakościowe  a  zastosowanie  ich  w  żaden  sposób  nie  wpłynie  na  prawidłowe
funkcjonowanie  obiektu;  p)  Szczegółowy  zakres  robót  do  wykonania  zawierają
załączone  do  SIWZ:  projekt  budowlany,  szczegółowa  specyfikacja  techniczna,
przedmiary  robót  (przedmiary  robót  maja  charakter  pomocniczy).  Przedmiot
zamówienia  należy  wykonać  na  podstawie  w/w  dokumentów  zgodnie  z
obowiązującymi normami,  przepisami.  Wykonawca winien uwzględnić w wycenie
wszystkie  elementy  zawarte  w  dokumentacji  projektowej-  w  przypadku
jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi
(tj.  przedmiarami  robót)-  przesądzają  zapisy  dokumentacji  projektowej.  3.  Inne
informacje  Zamawiający  żąda  wykonania  nawierzchni  bitumicznej  jednolitej
bezszwowej.  Urobek  z  korytowania  odwieźć  na  miejsce  wskazane  przez
Zamawiającego na terenie Gminy Rzekuń..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.11.10.00-8, 45.23.13.00-
8.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2016.
• 4)  Kryteria  oceny  ofert:  cena  oraz  inne  kryteria  związane  z  przedmiotem

zamówienia:

• 1. Cena - 90 
• 2. okres gwarancji - 10 

CZĘŚĆ Nr: 2  NAZWA: Przebudowa dr. ozn. nr ewid. 667 w Rzekuniu z uzupełnieniem
brakującej infrastruktury technicznej.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa
dr.  ozn.  nr  ewid.  667  w  Rzekuniu  z  uzupełnieniem  brakującej  infrastruktury
technicznej na odc. od km 0+000,00 do km 0+084,50. Niniejsze zadanie obejmuje
wykonanie następujących rodzajów robót: roboty przygotowawcze; roboty ziemne;
nawierzchnia jezdni; pobocza; roboty wykończeniowe; organizacja ruchu; Uwaga:
W ramach niniejszego zadania nie przewiduje się wykonania warstwy ścieralnej. 2.
W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do: a) udzielnie
gwarancji na wykonanie roboty budowlanej na okres 60 lub 72 miesięcy, licząc od
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dnia  końcowego  odbioru  robót  (okres  gwarancji  uzależniony  od  wpisu
zamieszczonego  w  formularzu  ofertowym  przez  Wykonawcę);  b)  wykonania  na
własny koszt wytyczenia trasy drogi, sieci oraz obsługi geodezyjnej; c) wykonania
na  własny  koszt  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  zatwierdzonej  w
PODGiK w 3 egzemplarzach;  d)  poniesienia kosztów zajęcia  pasa drogowego i
opracowania projektu czasowej organizacji ruchu zarówno dróg powiatowych jak i
gminnych; e) przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót aprobat
technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i
materiały budowlane; f) przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w
zakresie szczelności, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia); g) wykonania badań
wody,  h)  zamawiający  zaleca  Wykonawcom  przeprowadzenie  wizji  lokalnej  i
zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty; i) Wykonawca zrealizuje
roboty  zgodnie  z  zakresem  rzeczowym  ujętym  w  dokumentacji  projektowej,
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia.  j)  prowadzenia robót  zgodnie z Dokumentacją Budowy i
Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych;  k)
dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia
na  własny  koszt,  swoim  staraniem  i  w  ramach  niniejszego  zamówienia;  l)
odtworzenia  uszkodzonych  lub  zniszczonych  punktów  geodezyjnych  na  własny
koszt;  m)  zamówienie  powinno  być  zrealizowane  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami  techniczno  -  budowlanymi,  normami  i  wytycznymi,  z  materiałów
dostarczonych  przez  Wykonawcę,  odpowiadających  wymogom  wyrobów
dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w budownictwie,  określonych  w ustawie
Prawo Budowlane tj. posiadających certyfikat; n) zapewnienia przejezdności dróg i
utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, oraz robót poza placem budowy, a w
szczególności:  zabezpieczenia  terenu  budowy  przed  dostępem  osób
nieupoważnionych  zapewniając  bezpieczne  dojścia  i  dojazdy  do  istniejących
posesji;  o) ewentualne zastosowane nazwy producentów własne w dokumentacji
przetargowej  służą  wyłącznie  do  określenia  parametrów  technicznych  oraz
doprecyzowaniu  przedmiotu  zamówienia  oznaczają  lub  równoważny.  Wszystkie
parametry w dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznej  wykonania  i
odbioru  robót  budowlanych  określone  są  na  poziomie  minimalnym,  tzn.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych
czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót lecz nie gorszych. Za urządzenia i materiały równoważne
Zamawiający  uzna  te,  które  posiadają  takie  same  parametry  techniczne  i
jakościowe  a  zastosowanie  ich  w  żaden  sposób  nie  wpłynie  na  prawidłowe
funkcjonowanie  obiektu;  p)  Szczegółowy  zakres  robót  do  wykonania  zawierają
załączone  do  SIWZ:  projekt  budowlany,  szczegółowa  specyfikacja  techniczna,
przedmiary  robót  (przedmiary  robót  maja  charakter  pomocniczy).  Przedmiot
zamówienia  należy  wykonać  na  podstawie  w/w  dokumentów  zgodnie  z
obowiązującymi normami,  przepisami.  Wykonawca winien uwzględnić w wycenie
wszystkie  elementy  zawarte  w  dokumentacji  projektowej-  w  przypadku
jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi
(tj.  przedmiarami  robót)-  przesądzają  zapisy  dokumentacji  projektowej.  3.  Inne
informacje  Zamawiający  żąda  wykonania  nawierzchni  bitumicznej  jednolitej
bezszwowej.  Urobek  z  korytowania  odwieźć  na  miejsce  wskazane  przez
Zamawiającego na terenie Gminy Rzekuń..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.11.10.00-8, 45.23.13.00-
8.
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• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.07.2016.
• 4)  Kryteria  oceny  ofert:  cena  oraz  inne  kryteria  związane  z  przedmiotem

zamówienia:

• 1. Cena - 90 
• 2. okres gwarancji - 10 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej ozn. nr ewid. nr 186 w msc. Przytuły
Stare.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa
drogi gminnej ozn. nr ewid. nr 186 w msc. Przytuły Stare na odc. od km 0+014,00
do km 1+656,00 1. Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie następujących rodzajów
robót:  roboty  przygotowawcze;  roboty  ziemne;  nawierzchnia  jezdni  i  zjazdów;
pobocza; organizacja ruchu; sieć wodociągowa w obrębie pasa drogowego drogi
objętej  zamówieniem,  Uwaga:  zmiana średnicy sieci  wodociągowej  na  110 mm;
wykonanie  brakującej  infrastruktury  sanitarnej  wg.  projektu  budowlanego,  do
budowy  infrastruktury  wodociągowej  używać  kształtek  i  armatury  z  żeliwa
sferoidalnego;  W  ramach  niniejszego  zadania  nie  przewiduje  się  wykonania
warstwy  ścieralnej.  2.  W  ramach  zamówienia  Wykonawca  będzie  zobowiązany
również do: a) udzielnie gwarancji na wykonanie roboty budowlanej na okres 60 lub
72 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (okres gwarancji uzależniony
od  wpisu  zamieszczonego  w  formularzu  ofertowym  przez  Wykonawcę);  b)
wykonania na własny koszt wytyczenia trasy drogi, sieci oraz obsługi geodezyjnej;
c)  wykonania  na  własny  koszt  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej
zatwierdzonej w PODGiK w 3 egzemplarzach; d) poniesienia kosztów zajęcia pasa
drogowego  i  opracowania  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  zarówno  dróg
powiatowych jak i gminnych; e) przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem
do  robót  aprobat  technicznych,  certyfikatów,  świadectw  dopuszczalności  na
wbudowane urządzenia i materiały budowlane; f) przedstawienia protokołów badań
wszystkich  przewodów  w  zakresie  szczelności,  badań  gruntu  (wskaźnik
zagęszczenia);  g)  wykonania badań wody,  h)  zamawiający zaleca Wykonawcom
przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia
oferty; i) Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  j)  prowadzenia  robót  zgodnie  z
Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych;  k)  dokonania  napraw  wszelkich  zniszczeń  powstałych  w  trakcie
realizacji  zamówienia na własny koszt,  swoim staraniem i  w ramach niniejszego
zamówienia; l) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych
na  własny  koszt;  m)  zamówienie  powinno  być  zrealizowane  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami  techniczno -  budowlanymi,  normami  i  wytycznymi,  z
materiałów  dostarczonych  przez  Wykonawcę,  odpowiadających  wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w
ustawie  Prawo  Budowlane  tj.  posiadających  certyfikat;  n)  zapewnienia
przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, oraz robót poza
placem  budowy,  a  w  szczególności:  zabezpieczenia  terenu  budowy  przed
dostępem osób nieupoważnionych zapewniając bezpieczne dojścia  i  dojazdy do
istniejących  posesji;  o)  ewentualne  zastosowane  nazwy producentów własne  w
dokumentacji przetargowej służą wyłącznie do określenia parametrów technicznych
oraz  doprecyzowaniu  przedmiotu  zamówienia  oznaczają  lub  równoważny.
Wszystkie  parametry  w  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznej

11



wykonania i odbioru robót budowlanych określone są na poziomie minimalnym, tzn.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych
czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót lecz nie gorszych. Za urządzenia i materiały równoważne
Zamawiający  uzna  te,  które  posiadają  takie  same  parametry  techniczne  i
jakościowe  a  zastosowanie  ich  w  żaden  sposób  nie  wpłynie  na  prawidłowe
funkcjonowanie  obiektu;  p)  Szczegółowy  zakres  robót  do  wykonania  zawierają
załączone  do  SIWZ:  projekt  budowlany,  szczegółowa  specyfikacja  techniczna,
przedmiary  robót  (przedmiary  robót  maja  charakter  pomocniczy).  Przedmiot
zamówienia  należy  wykonać  na  podstawie  w/w  dokumentów  zgodnie  z
obowiązującymi normami,  przepisami.  Wykonawca winien uwzględnić w wycenie
wszystkie  elementy  zawarte  w  dokumentacji  projektowej-  w  przypadku
jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi
(tj.  przedmiarami  robót)-  przesądzają  zapisy  dokumentacji  projektowej.  3.  Inne
informacje  Zamawiający  żąda  wykonania  nawierzchni  bitumicznej  jednolitej
bezszwowej.  Urobek  z  korytowania  odwieźć  na  miejsce  wskazane  przez
Zamawiającego na terenie Gminy Rzekuń..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.11.10.00-8, 45.23.13.00-
8.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2016.
• 4)  Kryteria  oceny  ofert:  cena  oraz  inne  kryteria  związane  z  przedmiotem

zamówienia:

• 1. Cena - 90 
• 2. okres gwarancji - 10 

Sekretarz Gminy
Bożena Jaskólska
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