Ogłoszenie nr 2021/BZP 00050003/01 z dnia 2021-05-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg dojazdowych do pól z podziałem na części ."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pleśna
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660921
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plesna 240
1.5.2.) Miejscowość: Pleśna
1.5.3.) Kod pocztowy: 33-171
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski
1.5.7.) Numer telefonu: 146292836
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@plesna.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.plesna.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dróg dojazdowych do pól z podziałem na części ."
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c708940a-b175-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00050003/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-10 13:12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002800/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa dróg dojazdowych do pól (wewnętrznych)
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, http://www.plesna.pl/gmina/przetargi/aktualne/ lub
http://bip.malopolska.pl/ugplesna/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl, platformy ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz pocztyelektronicznej pod adresem: gmina@plesna.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musiposiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następującychformularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do
„Formularz dokomunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentówelektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przyich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
dostępnym pod adresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformyusług administracji publicznej (ePUAP). Wykonawca przystępując do
niniejszego postępowania oudzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone wRegulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu
przestrzegać postanowień tegoregulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy:„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i
„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: http://www.plesna.pl/gmina/przetargi/aktualne/ lub
http://bip.malopolska.pl/ugplesna/ https://miniportal.uzp.gov.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
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polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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, że: 1) administratorem danych osobowych
jest: Urząd Gminy Pleśna;2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy
Pleśna pod adresem: iod@plesna.pl, 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,4) odbiorcami
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zmianami), 5) dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania danych osobowych osoby,
której dane dotyczą bezpośrednio przez tą osobę 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; 7) w odniesieniu do danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;8) osoby, której dane dotyczą posiadają:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych ich dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich
danych osobowych ;− 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
; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że
przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;9) osobom, których dane
dotyczą nie przysługuje:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IKOŚ. 271.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 437646,80 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 0 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 6
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
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Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Km 0+000 - 0+120 Ścięcie poboczy szer. 0,30 m, grub. 15 cm 120 mb x 0,30 x 2 = 72,00 m2
2. Km 0+000 - 0+120 Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża 120 mb x 3,20 = 384,00
m23. Km 0+000 - 0+120 - Ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5
grub. 15 cm 120 mb x 3,20 m = 384,00 m2 4. Nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej warstwa ścieralna AC11S grub. 6 cm 120 mb x 2,60 = 312,00 m25. Pobocza - Nawierzchnia z
kamienia łamanego 0/31,5 grub. 10 cm, szer. 0,30 m (kruszywo stabilizowane mechanicznie)
120 mb x 0,30 m x 2 = 72,00 m2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją
asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w ilości 8 dcm3/m2 - utrwalenie poboczy z
podwójnym skropieniem - 72,00 m2
4.2.5.) Wartość części: 28880,64 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga
60 GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości zamówienia
oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród
ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom,
spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie
mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.4. Ocena ofert w
zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:Maksymalną
ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą
cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40 pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie
zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny: Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych
badanych ofert brutto Cb1– cena badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ---------------------- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres
gwarancji na całość przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na
całość przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W przypadku
niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego - załącznik nr
1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem
gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres
gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w
kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji (Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy
podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający
zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z
podanej liczby miesięcy. 5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę
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najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej
części oddzielnie.P = Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c
– ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
przyznana w kryterium gwarancja
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: garancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim
wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga 60
GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości
zamówienia oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego
kryterium, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty.4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana
wg następujących zasad:Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć
oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40
pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny:
Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie
ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert brutto Cb1– cena
badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza
ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to
równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z
Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia
punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji
(Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W
przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres
pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej liczby miesięcy. 5. Punkty
liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej części oddzielnie.P
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= Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c – ilość
punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
przyznana w kryterium gwarancja
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Stan istniejący:============Na początkowym odcinku 50 mb występuje konieczność
dokonania korekty trasy w granice działki drogowej.Na odcinku 0+070 - 0+130 droga przebiega
w wąwozie i ma szerokości 2,20 - 230 m (nawierzchnia bitumiczna ) - występuje konieczność
poszerzenia do 2,50 m.Na odcinku w km 0+100 - 0+165 droga wymaga wykonania koryta i
nowej podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną.Po prawej stronie w km 0+060 - 0+150 (90 mb)
występują korytka ściekowe - nie przewiduje się podnoszenia korytek, ponieważ przy
demontażu większa część uległa by zniszczeniu. Na odcinku od km 0+060 - 0+165 należy
zastosować spadek nawierzchni jednostronny 2% w kierunku istn. korytek. Stan
projektowany:================1. Roboty ziemne Km 0+000 - 0+050- wykop - likwidacja
skarpy + korytowanie - średnia głębokość 1,20 m, szer. 3,00, m 50,00 m x 3,00 m = 150,00 m2 x
1,20 m = 180,00 m3 z odkładem w miejscu przebudowy celem wykorzystania do uzupełnienia i
profilowania pobocza po lewej stronie drogi (pozostała część do rozplantowania obok placu
budowy). 2. Km 0+050 - 0+115 - wykonanie koryta pod poszerzenie szer. 0,50 m, głębokości
0,25 m 65 mb x 0,50 =32,50 m2 3. Km 0+115 - 0+165 (50 mb) - wykonanie koryta pod warstwy
podbudowy szer. 2,80 m, gł. 0,40 m 50,00 mb x 2,80 m = 140,00 m24. Km 0+000 0+165 (łączna
powierzchnia uwzględniająca przełożenie trasy, poszerzenia oraz odcinek końcowy nie
posiadający utwardzonej nawierzchni). 150,00 m2 +32,50 m2 + 140,00 m2 = 322,50 m2 - dolna
warstwa podbudowy - stabilizacja z dowozu 2,5 MPa grub. 25 cm 322,50 m2- górna warstwa
podbudowy (warstwa wyrównawcza) istniejącej, zdeformowanej nawierzchni bitumicznej z
kruszywa łamanego 0-31,5 grub. 15 cm (dopuszcza się zamianę na destrukt). 165 mb x 2,80 m
= 462,00 m2 5. Warstwa ścieralna z masy mineralno asfaltowej AC11S grub. 6 cm 165,00 mb x
2,50 = 412,50 m26. Pobocza gruntowe - strona lewa Plantowanie i zagęszczenie poboczy
gruntowych szer. 0,30 m, grub. 0,25 m 150 mb x szer. 0,30 x = 45,00 m2
4.2.5.) Wartość części: 68894,87 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga
60 GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości zamówienia
oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród
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ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom,
spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie
mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.4. Ocena ofert w
zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:Maksymalną
ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą
cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40 pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie
zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny: Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych
badanych ofert brutto Cb1– cena badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ---------------------- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres
gwarancji na całość przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na
całość przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W przypadku
niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego - załącznik nr
1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem
gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres
gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w
kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji (Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy
podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający
zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z
podanej liczby miesięcy. 5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej
części oddzielnie.P = Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c
– ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
przyznana w kryterium gwarancja
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim
wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga 60
GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości
zamówienia oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego
kryterium, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty.4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana
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wg następujących zasad:Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć
oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40
pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny:
Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie
ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert brutto Cb1– cena
badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza
ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to
równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z
Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia
punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji
(Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W
przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres
pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej liczby miesięcy. 5. Punkty
liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej części oddzielnie.P
= Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c – ilość
punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
przyznana w kryterium gwarancja
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Roboty rozbiórkowe Km. 0+002 - rozebranie nie drożnego przepustu z rur żelbetowych śr. 500
mm dł. 9,00 m (bez murków czołowych) z odwozem rur (gruzu) na odl. do 1 km Km 0+092 rozebranie przepustu z rur żelbetowych śr. 500 mm dł. 12,00 m (bez murków czołowych) z
odwozem rur (gruzu) na odl. do 1 km. Km 0+095 - demontaż istniejącej bariery energochłonnej
Sp 04 dł. 8,0 m na przepuście zjazdowym do boiska sportowego z przeznaczeniem do
ponownego zamontowania po wykonaniu przedłużenia przepustu śr. 1 200 mm od strony wlotu.
- karczowanie pnia śr. 900 mm (str. lewa na właczeniu od drogi powiatowej).2. Km 0+002
Wykonanie nowego przepustu z rur K2-Kan śr. 500 mm dł. 9,00 m (bez murków czołowych) ława z pospółki dł. 9,00 m, szer. 0,75 cm grub. 15 cm tj. 1,013 m3 - zasypanie części przelotowej
przepustu pospółką drobno ziarnistą z równoczesnym zagęszczaniem warstwami grub. ok. 20
cm 9,00 m x 0,50 m3/mb = 4,50 m33. Km 0+092 Wykonanie nowego przepustu z rur K2-Kan śr.
500 mm dł. 12,00 m (bez murków czołowych) - ława z pospółki dł. 12,00 m, szer. 0,75 cm grub.
15 cm tj. 1,35 m3 - zasypanie części przelotowej przepustu pospółką drobno ziarnistą z
równoczesnym zagęszczaniem warstwami grub. ok. 20 cm 12,00 m x 0,50 m3/mb = 6,00 m34.
Km 0+095 + 0+099 (str. lewa - zjazd do boiska sportowego) przedłużenie przepustu od wlotu
rurami żelb. śr. 1 200 mm - rury zabezpiecza Inwestor. Wykonanie przedłużenia przepustu dł.
4,00 m (bez ścianki czołowej) - ława z pospółki dł. 4,00 m, szer. 1,00 m grub. 20 cm tj. 0.80 m3 ułożenie części przelotowej przepustu z rur dł. 4,00 m(powierzonych przez Inwestora) zasypanie części przelotowej przepustu pospółką drobno ziarnistą z równoczesnym
zagęszczaniem warstwami grub. ok. 20 cm - 5,20 m3 - montaż bariery energochłonnej Sp 04 dł.
8 mb. (mateiał z demontażu) 5. Km 0+002 - 0+092 (str. prawa) - wykonanie koryta szer. 0,60 m
gł. 0,50 m (odwóz urobku na odl. do 1km) 90 mb x 0,75 m x 0,50 m = 33,75 m36. Profilowanie i
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zagęszczenie istniejącego podłoża 105 mb x 3,80 = 399,00 m27. Km 0+002 - 0+092 (str. prawa)
- ułożenie dolnej warstwy podbudowy grub. 25 cm - stabilizacja z dowozu 2,5 Mpa 90 mb x 0,75
mx 0,25 m = 16,88 m38. Km 0+000 - 0+105 (zjazd do boiska szkolnego oraz rozjazd na końcu
odcinka) - ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0,31,5 grub. 15 cm 105 mb
x 3,80 m = 399,00 m2 + 160,00 m2 (zjazd j.w) + 125,00 m2) rozjazd = razem: 684,00 m29.
Nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna AC11S grub. 6 cm 105mb x
3,20 = 336,00 m2 + 140,00 m2 (zjazd do boiska) + 120,00 m2 (rozjazd) = razem: 596,00 m2 10.
Pobocza Km 0+000 - 0+105 - Nawierzchnia z kamienia łamanego 0/31,5 grub. 10 cm, szer. 0,30
m (kruszywo stabilizowane mechanicznie) 105 mb x 0,40 m x 2 = 84,00 m2 - powierzchniowe
utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w
ilości 8 dcm3/m2 - utrwalenie poboczy z podwójnym skropieniem 84,00 m2
4.2.5.) Wartość części: 69403,12 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga
60 GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości zamówienia
oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród
ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom,
spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie
mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.4. Ocena ofert w
zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:Maksymalną
ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą
cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40 pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie
zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny: Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych
badanych ofert brutto Cb1– cena badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ---------------------- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres
gwarancji na całość przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na
całość przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W przypadku
niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego - załącznik nr
1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem
gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres
gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w
kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji (Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy
podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający
zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z
podanej liczby miesięcy. 5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej
części oddzielnie.P = Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c
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– ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
przyznana w kryterium gwarancja
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim
wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga 60
GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości
zamówienia oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego
kryterium, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty.4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana
wg następujących zasad:Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć
oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40
pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny:
Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie
ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert brutto Cb1– cena
badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza
ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to
równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z
Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia
punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji
(Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W
przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres
pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej liczby miesięcy. 5. Punkty
liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej części oddzielnie.P
= Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c – ilość
punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
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przyznana w kryterium gwarancja
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Km 0+320 - 0+750 Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża 430 mb x 4,00 m = 1
720,00 m22. Km 0+320 - 0+750 Ułożenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63
mm grub. 20 cm 430 mb x 4,00 m = 1 720,00 m23. Km 0+320 - 0+750 - Ułożenie górnej warstwy
podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15 cm 430 mb x 4,00 m = 1 720,00 m2 4. Km
0+320 - 0+750 Nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna AC11S grub. 6
cm 430 mb x 3,00 m = 1 290,00 m2 5. Pobocza Km 0+320 - 0+750 - Nawierzchnia z kamienia
łamanego 0/31,5 grub. 10 cm, szer. 0,50 m (kruszywo stabilizowane mechanicznie) 430 mb x
0,50 m x 2 = 430,00 m2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i
grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w ilości 8 dcm3/m2 - utrwalenie poboczy z podwójnym
skropieniem 430,00 m2
4.2.5.) Wartość części: 189380,60 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga
60 GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości zamówienia
oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród
ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom,
spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie
mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.4. Ocena ofert w
zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:Maksymalną
ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą
cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40 pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie
zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny: Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych
badanych ofert brutto Cb1– cena badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ---------------------- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres
gwarancji na całość przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na
całość przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W przypadku
niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego - załącznik nr
1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem
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gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres
gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w
kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji (Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy
podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający
zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z
podanej liczby miesięcy. 5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej
części oddzielnie.P = Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c
– ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
przyznana w kryterium gwarancja
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim
wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga 60
GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości
zamówienia oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego
kryterium, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty.4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana
wg następujących zasad:Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć
oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40
pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny:
Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie
ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert brutto Cb1– cena
badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza
ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to
równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z
Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia
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punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji
(Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W
przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres
pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej liczby miesięcy. 5. Punkty
liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej części oddzielnie.P
= Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c – ilość
punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
przyznana w kryterium gwarancja
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Ścięcie poboczy szer. 0,50 m, grub. 10 cm. 320,00 mb x 0,50 m x 2 = 320,00 m2 2. Km.
0+008 - 0+320 (występuje istn. nawierzchnia bitumiczna na zjeżdzie) Profilowanie i
zagęszczenie istniejacego podłoża z kruszywa naturalnego. 312,00 mb x 3,20 m = 998,40 m2 3.
Km 0+000 (na włączeniu) Cięcie piłą istn. nawierzchni bitumicznej grub. 6 cm 7,00 m + 6,00 m =
13,00 mb. 4. Km 0+000 (na włączeniu) Rozbiórka istn nawierzchni bitumicznej grub. 6 cm 6,50 m
x 1,00 m = 6,50 m2 5. Regulacja studzienek kanalizacyjnych (zlokalizowanych w nawierzchni
drogowej) - 5 szt. 6. Km 0+008 - 0+280 - Ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa
łamanego 0/31,5 grub. 10 cm 272 mb x 3,20 m = 870,40 m2 7. Km 0+280 - 0+320 - Ułożenie
górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15 cm 40,00 mb x 3,20 m =
128,00 m2 8. Nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna AC11S grub. 6
cm 320 mb x 2,60 = 832,00 m2 + 22,00 m2 na włączeniu od drogi powiatowej = 854,00 m29.
Pobocza - Nawierzchnia z kamienia łamanego 0/31,5 grub. 15 cm, szer. 0,30 m x 2 (kruszywo
stabilizowane mechanicznie) 320 mb x 0,30 m x 2 = 192,00 m2 - powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w ilości 8
dcm3/m2 - utrwalenie poboczy z podwójnym skropieniem 192,00 m2
4.2.5.) Wartość części: 73013,71 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga
60 GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości zamówienia
oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród
ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom,
spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie
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mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.4. Ocena ofert w
zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:Maksymalną
ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą
cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40 pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie
zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny: Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych
badanych ofert brutto Cb1– cena badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ---------------------- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres
gwarancji na całość przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na
całość przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W przypadku
niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego - załącznik nr
1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem
gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres
gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w
kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji (Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy
podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający
zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z
podanej liczby miesięcy. 5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej
części oddzielnie.P = Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c
– ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
przyznana w kryterium gwarancja
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim
wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga 60
GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości
zamówienia oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego
kryterium, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty.4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana
wg następujących zasad:Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć
oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40
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pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny:
Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie
ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert brutto Cb1– cena
badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza
ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to
równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z
Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia
punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji
(Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W
przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres
pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej liczby miesięcy. 5. Punkty
liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej części oddzielnie.P
= Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c – ilość
punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
przyznana w kryterium gwarancja
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Na połączeniu z istn. nawierzchnią bitumiczną Cięcie piłą istn. nawierzchni bitumicznej grub. 6
cm 4 x 3,00 mb = 12,00 m 2. Na połączeniu z istn nawierzchnią bitumiczną Rozbiórka istn
nawierzchni bitumicznej grub. 6 cm 6,0 m x 1,00 m = 6,00 m2 3. Ułożenie górnej warstwy
podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15 cm 30 mb x 3,60 m = 108,00 m2 4.
Nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna AC11S grub. 6 cm 30 mb x
3,00 = 90,00 m25. Pobocza - Nawierzchnia z kamienia łamanego 0/31,5 grub. 10 cm, szer. 0,30
m (kruszywo stabilizowane mechanicznie) 30 mb x 0,30 m x 2 = 18,00 m2 - powierzchniowe
utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w
ilości 8 dcm3/m2 - utrwalenie poboczy z podwójnym skropieniem - 18,00 m2
4.2.5.) Wartość części: 8074,86 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i
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zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga
60 GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości zamówienia
oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród
ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom,
spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie
mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.4. Ocena ofert w
zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:Maksymalną
ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą
cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40 pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie
zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny: Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych
badanych ofert brutto Cb1– cena badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ---------------------- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres
gwarancji na całość przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na
całość przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W przypadku
niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego - załącznik nr
1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem
gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres
gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w
kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji (Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy
podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający
zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z
podanej liczby miesięcy. 5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej
części oddzielnie.P = Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c
– ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
przyznana w kryterium gwarancja
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim
wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga 60
GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości
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zamówienia oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego
kryterium, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty.4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana
wg następujących zasad:Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć
oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40
pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny:
Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie
ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert brutto Cb1– cena
badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza
ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to
równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z
Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia
punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji
(Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W
przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres
pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej liczby miesięcy. 5. Punkty
liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej części oddzielnie.P
= Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c – ilość
punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
przyznana w kryterium gwarancja
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie. d) zdolności technicznej lub zawodowej;Zamawiający uzna że warunek
doświadczenia jest spełniony jeśli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie
wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej
1 robotę:1)Minimum jedną realizację która w swoim zakresie odpowiada wykonaniu zadania
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polegającego na przebudowie, budowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o
wartości nie mniejszej niż 100 000, 00zł brutto dla wszystkich części zamówienia.Wykonawca
może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) wskazane wyżej
warunki w postępowaniu mogą spełniać łącznie (warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie)2)Wykonawca dysponuje minimum 1 osobą
posiadającą uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do kierowania
robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz posiadającą minimum 3-letnie
doświadczenie zawodowe w powyższej specjalności, w kierowaniu robotami budowlanymi lub
budową, od momentu uzyskania uprawnień budowlanych - Osoba ta będzie pełniła funkcję
kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem 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;2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.
109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, 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;3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie
art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r.
poz.1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – zał nr 4 do SWZ, w przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 1
pkt 1,2 i 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:• nie naruszył obowiązków dotyczących
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;• nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;Dokumenty o których mowa powyżej, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.3. Zamawiający nie wzywa do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp
do tych środków; podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: ) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
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wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, zastępuje się je w
całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.2) wykaz robót budowlanych wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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, 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 – zał nr 9 do SWZUWAGA: Jeżeli Wykonawca
wykonał robotę budowlaną na rzecz Gminy Pleśna – nie ma obowiązku składania poświadczenia.3)
wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami w branży drogowej ( kierownik budowy) - zał nr 12
do SIWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
zostałanajwyżejoceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od
dniawezwanianastępujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień
ichzłożenia:a)spełnienie warunków udziału w postępowaniu1) odpis lub informacja z
KrajowegoRejestruSądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej wzakresie art. 109ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jejzłożeniem, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli w kraju, wktórym Wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, októrych mowa w zdaniupierwszym, zastępuje się je w całości lub części
dokumentemzawierającym odpowiedniooświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osóbuprawnionych do jego reprezentacji,złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym,administracyjnym albo organemsamorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym zewzględu na siedzibę lub miejscezamieszkania Wykonawcy.2) wykaz robót
budowlanychwykonanych nie wcześniej niż w okresieostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofertalbo wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu, a jeżeli okres
prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie, wraz zpodaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejscawykonania i podmiotów, na rzecz których roboty tezostały wykonane, z
załączeniem dowodówokreślających czy te roboty budowlane zostaływykonane należycie, w
szczególności informacjio tym czy roboty zostały wykonane zgodnie zprzepisami prawa
budowlanego i prawidłowoukończone, przy czym dowodami, o których mowa,są referencje bądź
inne dokumentywystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlanebyły
wykonywane, a jeżeli zuzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca niejest
w stanie uzyskać tychdokumentów – inne dokumenty – zał nr 9 do SWZUWAGA:
JeżeliWykonawca wykonał robotębudowlaną na rzecz Gminy Pleśna – nie ma obowiązku
składaniapoświadczenia.3) wykaz osóbprzewidzianych do kierowania robotami w branży
drogowej (kierownik budowy) - zał nr 12 do SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
zostałanajwyżejoceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od
dniawezwanianastępujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień
ichzłożenia:a)spełnienie warunków udziału w postępowaniu1) odpis lub informacja z
KrajowegoRejestruSądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
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Gospodarczej wzakresie art. 109ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jejzłożeniem, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli w kraju, wktórym Wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, októrych mowa w zdaniupierwszym, zastępuje się je w całości lub części
dokumentemzawierającym odpowiedniooświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osóbuprawnionych do jego reprezentacji,złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym,administracyjnym albo organemsamorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym zewzględu na siedzibę lub miejscezamieszkania Wykonawcy.2) wykaz robót
budowlanychwykonanych nie wcześniej niż w okresieostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofertalbo wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu, a jeżeli okres
prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie, wraz zpodaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejscawykonania i podmiotów, na rzecz których roboty tezostały wykonane, z
załączeniem dowodówokreślających czy te roboty budowlane zostaływykonane należycie, w
szczególności informacjio tym czy roboty zostały wykonane zgodnie zprzepisami prawa
budowlanego i prawidłowoukończone, przy czym dowodami, o których mowa,są referencje bądź
inne dokumentywystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlanebyły
wykonywane, a jeżeli zuzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca niejest
w stanie uzyskać tychdokumentów – inne dokumenty – zał nr 9 do SWZUWAGA:
JeżeliWykonawca wykonał robotębudowlaną na rzecz Gminy Pleśna – nie ma obowiązku
składaniapoświadczenia.3) wykaz osóbprzewidzianych do kierowania robotami w branży
drogowej (kierownik budowy) - zał nr 12 do SWZ
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy – zał nr 1do SWZ 2) Kosztorys ofertowy z
tabelą elementów scalonych – opracowane na podstawie przedmiaru robót - zał nr 6 do SWZ3)
Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy)4) Oświadczenie RODO
– zał nr 10 do SWZ5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – zał nr 11 do SWZ (jeżeli dotyczy)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówieni. W takim
przypadkuWykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzieleniezamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.2. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegającychsię o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy
Pzp, składakażdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianiewarunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunkówudziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówieniadołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane
wykonająposzczególni Wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw
dowykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
ozamówienie.5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie
wybranaoferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
żąda przedzawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej
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współpracę tychWykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy - zał nr 5 do SWZ2. Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w wzorze umowy - zał nr 5 do SWZ.3.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-25 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-25 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-23
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