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                                                                                                    GGmmiinnaa  NNęęddzzaa  
 

 

 

1. ZAMAWIAJ ĄCY    :                 GMINA   NĘDZA  
adres:       ul. Jana  III   Sobieskiego  5         47 – 440  Nędza 

  
                                                                                    

2.   TRYB   ZAMÓWIENIA   :    

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą                                          
z dnia   29 stycznia 2004 roku  Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z póź. zm.),                                         
dalej zwaną „uPzp”  lub „ustawą Pzp” oraz przepisami wykonawczymi do niej. 

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
 
3. MIEJSCE  OGŁOSZENIA :         

 

� Biuletyn zamówień Publicznych   Nr  Nr  522153 – N - 2017   z   dnia  31.05.2017r.. 
� tablica  ogłoszeń o  przetargach  w  UG Nędza   od dnia 31.05.2017r. 
� BIP :  www.bip.nedza.pl     od  dnia   31.05.2017r. 

 
4. SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH    WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  : 
 

a) dostępna   na   stronie    internetowej   pod adresem :    www.bip.nedza.pl 
 

b) w siedzibie  Zamawiającego    -  pokój nr 21 
       

5. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  :     
 

             Roboty   na   drogach   gminnych: 

Zadanie  nr  1 - Modernizacja ul. Powstańców Śląskich w Babicach 

Zadanie  nr 2 -  Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyrobiskowej w Babicach 
  

  

Szczegółowy zakres robót  został określony w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz przedmiarze robót stanowiącym 

załącznik do  SIWZ.   

Opis przedmiotu zamówienia: 
 

 

Zadanie  nr  1 : 
Celem zadania jest wykonanie modernizacji drogi gminnej – ul. Powstańców Śląskich    w miejscowości 
Babice, na odcinku km 0+0,00 do km 0+291,97, wraz z modernizacją pobocza drogi, zjazdów 
indywidualnych i dojść w granicach pasa drogowego - działki nr 880. Zakres opracowania dotyczy 
modernizacji drogi w obrębie działki nr 880, w tym celu przed rozpoczęciem modernizacji, należy 
wytyczyć przebieg granic działki w terenie. Na całym odcinku ul. Powstańców Śląskich objętej 
opracowaniem – od. Skrzyżowania z ul. Wiejską  na odcinku km 0+0,00 do zakończenia drogi                            
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(8m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej) km 0+291,97 rozebrać istniejącą nawierzchnię 
asfaltobetonową i dokonać korytowania na głębokość docelową 30cm (rozbiórka nawierzchni gr. 5cm. 
oraz podbudowy na głębokość 25cm). Rozebrać również nawierzchnię zjazdów indywidualnych, mijanki 
wg rysunku nr 2 i 3, uzupełnić i wymienić istniejące krawężniki najazdowe, jak również rozebrać 
zapadnięte schody dojść do budynków nr 11 i 13. Dokonać reprofilacji promieni skrętu na wjeździe w ul. 
Powstańców Śląskich. Warstwę zdjętej nawierzchni wywieźć na wysypisko śmieci i dokonać utylizacji. 
Następnie w korycie drogi i zjazdów wykonać podbudowę z tłucznia kamiennego o frakcji 0-31,5mm o 
łącznej grubości 25cm. Podbudowę zagęścić do modułu odkształcenia wtórnego E2>100Mpa, E2/E1<2,2. 
Stosować docelową szerokość jezdni 3,5m. Na odcinku km 0+0,00 do km 0+283,00 zabudować po lewej 
stronie jezdni krawężnik najazdowy 25x20cm na ławie betonowej. Po prawej stronie jezdni w miejscu 
sąsiadującej skarpy, na odcinku km 0+135,00   do km 0+228,59 zabudować krawężnik zwykły 15x30cm 
na ławie z oporem. Na podbudowie ułożyć warstwę wiążącą gr 4cm z asfaltobetonu klasy AC16W.                   
Na warstwie wiążącej z wyprofilowanym spadkiem dokonać skropienia emulsją polimerowo-asfaltową. 
Następnie wykonać warstwę ścieralną z asfaltobetonu klasy AC11S grubości 4cm. Wszystkie zjazdy 
indywidualne wykończyć w sposób analogiczny jak konstrukcję jezdni, zakańczając zjazd krawężnikiem 
najazdowym. W połączeniu konstrukcji zjazdów z asfaltobetonu z dojściem i dojazdem na działce 
mieszkańców, zabudować nowe lub wymienić istniejące krawężniki najazdowe. Pobocze jezdni po lewej 
stronie wyrównać do poziomu krawężnika najazdowego. Dokonać remontu zapadniętych schodów 
terenowych wbudowanych w skarpę drogową  do budynków nr 11 i 13. Wykonać nowe podłoże 
betonowe schodów terenowych wsparte na krawężniku z ławą oporową, stopnie wykończyć kostką 
brukową gr 6cm w kolorze czerwonym. Przednóżki schodów wykończyć obrzeżami 6x30cm.  
 
W miejscach połączeń istniejącej nawierzchni z projektowaną stosować taśmy uszczelniające 
kauczukowoasfaltowe samoprzylepne w postaci wstęgi uformowanej z asfaltu modyfikowanego 
polimerami, o przekroju prostokątnym o szerokości od 30 do 40 mm, grubości od 5mm, długości od 1 do 
10 m, zwinięte na rdzeń tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym. W obrębie jezdni objętej 
opracowaniem zabudowach są wpusty kanalizacji deszczowej, w związku ze zmianą poziomu niwelety 
jezdni dokonać regulacji korpusu wpustów. Na całej długości jezdni stosować spadek jednostronny, 
zgodny z istniejącym ukształtowaniem terenu – spadek jednostronny w lewą stronę w kierunku wpustów 
odwadniających o nachyleniu poprzecznym 1%, spadki podłużne zgodne z istniejącą niweletą podłużną 
jezdni. 
 

Geotechniczne warunki posadowienia 
Stwierdzono: 
• Proste warunki gruntowe, z uwagi układ warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, 

zalegających poziomo. Wykluczam również występowanie mineralnych gruntów słabonośnych, 
gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych. Stwierdzam zwierciadło wody poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia oraz brak występowania niekorzystnych zjawisk 
geologicznych. 

• I kategorię geotechniczną obiektu budowlanego z uwagi występowanie prostych warunków 
gruntowych 

• Stwierdzam grupę nośności podłoża G1. 
Zalecenia wykonawcze 
• Utrzymać przebieg drogi oraz niweletę. 
• Dokonać badań nośności podłoża. W przypadku stwierdzenia iż badanie nie pozwoliły uzyskać 

parametrów modułu odkształcenia E2/E1 ≤2,2 oraz E2>100Mpa, dokonać wzmocnienia i wymiany 
podbudowy. 

• Odwodnienie odbywać się będzie poprzecznie na pobocze oraz do nieutwardzonego fragmentu 
działki. 

Organizacja ruchu docelowa i tymczasowa. 
Utrzymana zostanie docelowo istniejąca organizacja ruchu. 
Na czas prowadzenia robot wprowadzić ruch jednostronny, stosując oznakowanie: zapory 
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kierunkowe U-3c, 2400mm oraz na odcinku prowadzenia prac oznakowanie punkowe U-21a,     
U-21b. Na zakończeniu stosować zaporę w postaci znaku U-20b ze znakiem kierunkowym U-3d dla 
ruchu przeciwnego. Na wjeździe w drogę stosować znaki ostrzegawcze A-14 (roboty drogowe) i A12c 
(jednostronne zwężenie jezdni). Roboty prowadzone będą wyłącznie w dzień. 

 

Zadanie  nr  2 : 
 

 Zadanie obejmuje swym zakresem budowę kanalizacji deszczowej (I etap)  z odprowadzenia wód 
deszczowych do rowu dla terenów zabudowy produkcyjnej, składowania i magazynów oznaczonych                           
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza jako 1P przy ul. Wyrobiskowej                        
w Babicach działki nr : 191/5,191/6, 196/2, 188, 202. 
Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej dzieli się na dwa etapy: 
I etap – wykonanie odcinka od wylotu W do studni D8  
Przedmiotem zamówienia jest tylko wykonanie I etapu. 

 

Kanalizacja deszczowa  
Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane z terenów zabudowy produkcyjnej, składowania                                   
i magazynów do projektowanej kanalizacji deszczowej rurami kanalizacyjnymi przez studzienki kanalizacyjne 
betonowe fi 1200 i fi 1000 mm a następnie zostaną wprowadzone do istniejącego rowu projektowanym 
wylotem umocnionym fi 600 mm. 
Sieć kanalizacyjną wykonać w taki sposób, aby odprowadzenie wód deszczowych mogło się odbywać                          
w sposób grawitacyjny, najkrótszą drogą. Kanały są prowadzone z uwzględnieniem możliwości wykonania 
przyszłych podłączeń z terenów przewidzianych pod zabudowę produkcyjną. Budowa kanałów wymaga 
zajęcia części drogi oraz takiej organizacji robót aby zapewnić możliwość transportu. Nie zajęta część jezdni 
winna zapewnić przejazd, przez całą dobę, wszystkim użytkownikom drogi, w tym pojazdom straży pożarnej, 
pogotowia ratunkowego, policji i itp. 
Przed przystąpieniem do robót należy: 

− zapewnić nadzór właścicieli kolidującego uzbrojenia pod- i naziemnego z projektowanym 
kanałem, 

− zabezpieczyć przed zniszczeniem znaki geodezyjne, punkty graniczne i poligonowe, 
− zapewnić nadzór branżowy. 

 
Kanały deszczowe zaprojektowano z rur PP SN 8, dwuściennych (strukturalnych),   łączonych na uszczelki 
gumowe w kielichach. 
Na kanałach deszczowych zaprojektowano studnie kanalizacyjne Ø1000mm i 1200mm. Studnie kanalizacyjne 
należy wykonać z prefabrykatów żelbetowych z betonu min. C35/45, wodoszczelny, o nasiąkliwości                       
min. W-6, mrozoodpornych, łączonych na uszczelki elastomerowe. Dna studzienek powinny być wykonane 
łącznie z kręgami dolnymi. Studnie powinny posiadać fabrycznie wykonane kinety z manszetami 
umożliwiającymi podłączenie kanału bocznego bez konieczności ingerencji w konstrukcję studni.                              
W  studzienkach należy stosować włazy żeliwne wg PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek 
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. Włazy winny być montowane z zamkami, typu ciężkiego, przystosowanymi 
do obciążeń 40 t dla studni zlokalizowanych w drogach i w powierzchniach utwardzonych. Każdy właz 
powinien być zamykany pokrywą, oparty na pierścieniach odciążających, zatrzaskowy z wkładką gumową. 
Pokrywa włazu, zlokalizowanego w drodze, winna być przykręcana na śruby. Włazy muszą być wentylowane. 
Studnie powinny być zakończone pierścieniem odciążającym i płytą odciążającą w drogach oraz płytą 
pokrywową w terenach zielonych. W studniach należy zastosować stopnie włazowe żeliwne, zabezpieczone 
antykorozyjnie np. powłoką z tworzywa sztucznego. Studnie powinny być zaopatrzone w przejścia szczelne 
dla podłączenia rurociągów. 
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Odprowadzenie wód deszczowych do rowu 
Projektuje się odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy produkcyjnej, składowisk i magazynów 
systemem rur kanalizacyjnych przez studnie kanalizacyjne D0-D8 o śr. 1000 i 1200 mm, do istniejącego rowu 
przy ul. Wyrobiskowej w Babicach przez wykonanie umocnionego wylotu z kształtki prefabrykowanej 
betonowej z betonu min. C25/30, zbrojonej fibrami polipropylenowymi i drutem stalowym fi 8 mm                            
dla przepustu rurowego fi 600 mm (ścianka oporowa przepustu). Wylot kolektora będzie umieszczony                         
w przyczółku betonowym. 
Należy rów na odcinku ok. 8 metrów od istniejącego przepustu drogowego o śr. 1000 mm wyczyścić                           
i wyremontować wzmacniając go poprzez ułożenie płyt ażurowych betonowych i koryta dennego z płyt 
betonowych (szczegóły na rys. wylotu ). W chwili obecnej rów otwarty w miejscu planowanego wylotu jest 
zarośnięty oraz zamulony i nie posiada widocznych wzmocnień dna i boków. Należy również wyczyścić 
istniejący przepust fi 1000 mm pod drogą ul. Wyrobiskowej z namułu i osadu,  tak aby udrożnić cały przekrój 
przepustu. 
 
Roboty ziemne 
 Sieć kanalizacji deszczowej i odprowadzenie do rowu wykonać metodą rozkopu w wąskoprzestrzennych 
wykopach umocnionych i zabezpieczonych. Wykopy wykonać zgodnie z trasą pokazaną w projekcie                           
- wytyczenia dokonuje uprawniony geodeta. Ziemię z wykopu składać na odkład po jednej stronie wykopu                  
w odległości 0,5 m od krawędzi. Układanie rur należy wykonać po uprzednim przygotowaniu podłoża.                   
Rury układać na sztucznie uformowanym podłożu tj. na warstwie piasku o grubości 20,0 cm. Rurociąg 
zasypać piaskiem do 30 cm ponad rurę, a resztę gruntem zagęszczalnym G1, zagęszczając warstwami                         
do osiągnięcia modułu sprężystości Ep = 100 MPa i wskaźnika zagęszczenia 0,98.  
W trakcie realizacji inwestycji należy zabezpieczyć przed zniszczeniem znaki geodezyjne. Należy również 
zapewnić obsługę geodezyjną oraz wykonać powykonawcze namiary geodezyjne. Przed przystąpieniem                  
do robót należy powiadomić wszystkich zarządców istniejących sieci o ich rozpoczęciu. Prace ziemne w 
obrębie istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie zgodnie z warunkami uzyskanych uzgodnień. 
Wykopy należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu dokładnego ustalenia przebiegu tras i rzędnych 
istniejących urządzeń podziemnych. Roboty należy wykonać pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia. 
W wypadku niezgodności w podanych uzgodnieniach z rzeczywistymi wynikami usytuowania urządzeń 
podziemnych proponuje się uwzględnić w czasie robót nadzór autorski, celem dokonania niezbędnych zmian 
projektowych. Ściany wykopów liniowych należy zabezpieczać obudowami dla wykopów. Wielkość i typ 
szalunków należy dostosować do wymiarów wykopów. Przy umacnianiu wykopów należy zachować 
następujące wymagania: 

− górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 10 cm 
dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów; 

− rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie; 
− należy zapewnić awaryjne wyjścia z dna wykopu; 
− w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu. 

Wszystkie przewody podziemne, napotkane w obrębie wykonywanych wykopów, powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. Roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia powinny być prowadzone pod nadzorem ich 
właścicieli. Słupy linii napowietrznych znajdujące się bliżej niż 2,0 m od krawędzi wykopu należy 
podstemplować przed przystąpieniem do wykopów, w sposób podany przez właściciela kolidującej linii i pod 
jego nadzorem. Ponieważ możliwe jest natrafienie w czasie wykopów na uzbrojenie podziemne nie naniesione 
na mapach, należy w czasie robót ziemnych zachować szczególną ostrożność, a w razie natrafienie na 
niezinwentaryzowane uzbrojenie, powiadomić właściwe służby. 
Wszędzie tam, gdzie w pasie robót występuje woda gruntowa, wykopy należy odwadniać. 
Podczas prowadzonych prac należy zwrócić uwagę na następujące okoliczności: 

− warunki gruntowo–wodne są bardzo zróżnicowane i rzeczywiste parametry odwadniania mogą się różnić 
od przewidywanych; 

− poziom wód gruntowych podlega znacznym wahaniom, zależnym od warunków atmosferycznych. 
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 Skrzyżowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem – siecią 
wodociągową i kablami energetycznymi zaprojektowano w odległościach pionowych i poziomych zgodnie 
z wytycznymi właścicieli tych urządzeń i obowiązującymi przepisami. Wykopy w pobliżu istniejącego 
uzbrojenia prowadzić ręcznie po uprzednim wykonaniu przekopów kontrolnych, pod nadzorem 
przedstawicieli zarządców danej sieci. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich 
zarządców sieci o ich rozpoczęciu. Jeżeli podczas wykonywania wykopów natrafi się na urządzenia 
podziemne niewskazane na planie sytuacyjnym i przez właściciela tych urządzeń, niezwłocznie należy 
przerwać roboty ziemne i powiadomić zarządcę danej sieci. Dalsze roboty wokół istniejącego uzbrojenia 
należy wykonać pod nadzorem użytkownika danej sieci. Należy również uwzględnić nadzór autorski, celem 
dokonania niezbędnych zmian projektowych.  
 Wodociąg ułożony na głębokości ok. 1,6 m. Dokładne położenie naniesionych sieci w miejscach kolizji 
należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie. Przy głębokich wykopach - poniżej 
poziomu wodociągu, rurociągi zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach. 
 
 Dokładne położenie naniesionych kabli w miejscach kolizji należy ustalić za pomocą przekopów 
kontrolnych, wykonanych ręcznie. Zabrania się prowadzić roboty sprzętem mechanicznym w odległości 
mniejszej niż 2m z obu stron od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabla. Kable można odkopać tylko 
do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. Kable nN na 
odcinkach kolidujących z projektowanymi sieciami należy odkopać i zabezpieczyć rurami ochronnymi, 
dwudzielnymi φ110mm koloru niebieskiego. Kable SN w miejscu skrzyżowania należy osłonić rurami 

ochronnymi, dwudzielnymi φ160mm koloru czerwonego. Rury ochronne powinny wykraczać min. 0,5 m poza 
obręb kolizji. Przy głębokich wykopach – poniżej poziomu kabli, należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
i zerwaniem przez podwieszenie na belkach. Przed rozpoczęciem robót należy zlecić nadzór branżowy do 
dysponenta danej sieci. 

 
6. INFORMACJE O MO ŻLIWO ŚCI   ZŁOŻENIA  OFERTY WARIANTOWEJ 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej 
                            

7. INFORMACJE O MO ŻLIWO ŚCI   SKŁADANIA OFERT CZ ĘŚCIOWYCH  
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, zgodnie z częściami 
określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie 
odrębne części :  

• Zadanie  nr  1  -  Modernizacja ul. Powstańców Śląskich w Babicach 
• Zadanie  nr  2 - Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyrobiskowej w Babicach 

 

2. . Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną część lub dwie. Zamawiające dokonuje 
wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia 

 

8. TERMIN   WYKONANIA   ZAMÓWIENIA  :    
        

• 28.07.2017r.    -  dla  zadania  nr  1 
 

• 30  dni  kalendarzowych  od  dnia przekazania frontu robót - dla  zadania  nr  2 
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9. OPIS    WARUNKÓW    UDZIAŁU   W    POSTĘPOWANIU   ORAZ   OPIS           
    SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH   WA RUNKÓW  
 
 

b. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:  

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                              
z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia warunku;  

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej  - zamawiający nie stawia warunku;  

      3)  zdolności technicznej lub zawodowej:  

a) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej                           
1 (jednej ) roboty budowlanej o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia   o wartości      
nie niższej niż  300.000 zł wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.                            
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, 
Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający 
uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie 
oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, 
Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania, 

 

b) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej                        
po jednej osobie uprawnionej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.                           
z 2016 r. poz. 290) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. kierownika:  

- budowy o specjalności odpowiedniej do przedmiotu zamówienia, 
posiadające minimum 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych                        
w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

 

c. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania                   
w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.  

 

10. WADIUM:  
 

 

1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi  
 

• 7.000,00  zł (słownie: siedem tysięcy złotych )   -  dla  zadania  nr  1 
 

• 10.000,00  zł (słownie: dziesięć  tysięcy złotych )   -  dla  zadania  nr  2 
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11. KRYTERIA  OCENY  OFERT : 
 

 
Kryterium 

 
Znaczenie  procentowe 

kryterium 

 

Maksymalna liczba punktów jakie 
może otrzymać oferta  

za  kryterium 
 

 

Cena    ( C ) 
 

60% 
 

60 pkt. 
 

Okres gwarancji na przedmiot 

zamówienia ( G ) 
40 % 40  pkt 

 

C E N A 
 

W kryterium ceny, oferty oceniane będą w skali 1 – 60  pkt. Oferta z najniższą ceną 
otrzyma max ilość punktów, pozostałe oferty oceniane będą wg wzoru: 

 
                                   Cena najniższa wśród badanych ofert brutto  
 ( C )  =    ---------------------------------------------------------------------------  x  100 x 60% 
                                               Cena   oferty  badanej brutto  

 
 
GWARANCJA 
 
Powyższe kryterium będzie wyliczone zgodnie z poniższym wzorem: 

 
                           Gwarancja oferty ocenianej  
 (G )  =    ---------------------------------------------------------------------------  x  100 x 40% 
                            Gwarancja maksymalna  
 

Oferowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia należy podawać w pełnych miesiącach. 

Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego   niż  36 miesięcy od daty odbioru robót.  

Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, jako oferta, której tre ść nie odpowiada treści SIWZ. 

 brak oświadczenia lub krótszy okres gwarancji tj. mniej niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona 
jako niezgodna z treścią SIWZ.  

 w przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji w wymiarze niepełnych miesięcy, 
Zamawiający zaokrągli wskazane okresy w dół do pełnych miesięcy.  

• Ocena końcowa wyliczona będzie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w kryterium 
„cena”(C) oraz „okres gwarancji” (G).  

• Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie                   
z matematycznymi zasadami zaokrąglania.  

Za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie postanowienia SIWZ                                   
oraz uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów. 

SUMA PKT = C ( Cena ) + G ( Gwarancja ) 
W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie 
Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta 
zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach 
kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do 
złożenia stosownych dokumentów. 
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12. MIEJSCE   ORAZ   TERMIN   SKŁADANIA  I  OTWARCIA  O FERT  
 
 
 

12.1 Oferty   należy  przesłać / składać  do   dnia       1166..  0066..  22001177rr ..      ddoo      ggooddzz..    99  0000,,                                            
 
       pokój    nr    17     SEKRETARIAT  

 
 

12.2. Otwarcie  złożonych   ofert  nastąpi   w  dniu  1166..  0066..  22001177rr ..      oo    ggooddzz..    99  3300,,                                         
 
         w   siedzibie   zamawiającego       sala narad     nr   13 
 

 
13. TERMIN  ZWI ĄZANIA Z OFERT Ą 

1) Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest 

1 (pierwszym) dniem terminu związania z ofertą.  

3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania oferty 

zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o oznaczony nie dłużej jednak niż 60 dni. 

4) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

 

14. INNE WYMAGANIA: 
 

       14.1. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej; 
       14.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej; 

       14.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy z Wykonawcą  

               

15. TERMIN   OGŁOSZENIA  PRZETARGU :  3311..  0055..  22001177rr ..    --    1166..  0066..  22001177rr .. 
 
 

 
 

Z A T W I  E R D Z A M   :  
 

Wójt  Gminy  Nędza 
Nędza dnia:  31.05.2017r. 

Anna  Iskała 
............................................................................................................................... 

(   Kierownik   Jednostki ) 
 


