Ogłoszenie nr 611759-N-2019 z dnia 2019-10-24 r.
Gmina Godów: Wykonanie utwardzeń dróg kruszywem, nawierzchni parkingu, nakładek
asfaltowych w Gminie Godów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godów, krajowy numer identyfikacyjny 27625873000000,
ul. ul. 1 Maja 53 , 44-340 Godów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 47 65 065, 47 65
063, e-mail przetargi@godow.pl, faks 324 765 100.

Adres strony internetowej (URL): www.godow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.godow.bip.net.pl (zakładaka menu przedmiotowe, urząd gminy, zamóweinia publiczne,
rok 2019, ogłoszenie o zamówieniu)
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.godow.bip.net.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście
Adres:
Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie utwardzeń dróg
kruszywem, nawierzchni parkingu, nakładek asfaltowych w Gminie Godów.
Numer referencyjny: FZ-ZP.271.1.10.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: część: 1 - UTWARDZENIE
DRÓG KRUSZYWEM Zakres zadania obejmuje: Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi
z tłucznia kamiennego o długości 165 mb, szerokości 3,50m, na odcinku odgałęzienia ulicy 1
Maja w Gołkowicach (dz. nr: 181/7). Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi z tłucznia
kamiennego o długości 80 mb, szerokości 3,50m, na odcinku odgałęzienia ulicy
Raszczykowiec w Godowie (dz. nr: 1712/88). Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi z
tłucznia kamiennego o długości 128 mb, szerokości 3,50m, na odcinku odgałęzienia ulicy 1
Maja w Godowie (dz. nr: 1270/114). Wykonanie utwardzenia pobocza drogi – ulicy
Wyzwolenia w Gołkowicach (o łącznej powierzchni ok. 145m2 (w rejonie dz. nr: 95/25 i
96/25), część: 2 – WYKONANIE NAWIERZCHNI PARKINGU W KROSTOSZOWICACH
Z KOSTKI BRUKOWEJ Zakres zadania obejmuje: Wyrównanie i dogęszczenie istniejącej
nawierzchni z kruszywa wraz z położeniem kostki brukowej betonowej kolorowej w ilości
(625 m2), wykonanie nawierzchni z kostki wraz z podbudową – (65,75m2), zabudowa studni
rewizyjnej (1 szt.) wraz z włączeniem odwodnienia liniowego (5mb). Wykonanie robót
rozbiórkowych ogrodzenia z siatki stalowej, poprawa posadowienia istniejących krawężników
(5mb), zabudowa obrzeży betonowych (45mb) i humusownie terenu z obsianiem trawą

(50m2). część: 3 – WYKONANIE NAKŁADEK ASFALTOWYCH NA TERENIE
SOŁECTWA GOŁKOWICE i GODÓW Zakres zadania obejmuje: • Wykonanie nakładki
asfaltowej na odgałęzieniu ulicy Borowickiej w Gołkowicach o łącznej długości 442mb,
szerokość zmienna 3,0-3,50m, (częściowa wymiana podbudowy – 137m2), wraz z
posadowieniem krawężników betonowych (230mb), plantowanie poboczy (460m2) oraz
wykonaniem zjazdów do posesji. • Wykonanie nakładki asfaltowej na odgałęzieniu ulicy 1
Maja w Gołkowicach o łącznej długości 392mb, szerokości 3,00m, wraz z wymianą
podbudowy, plantowaniem poboczy (230m2) oraz wykonaniem zjazdów do posesji. •
Wykonanie nakładki asfaltowej na odgałęzieniu ulicy Polnej w Godowie o łącznej długości
130mb, szerokości 3,00m, wraz z wyrównaniem i dogęszczeniem istniejącej podbudowy,
plantowaniem poboczy (130m2) oraz wykonaniem zjazdów do posesji. część: 4 –
WYKONANIE NAKŁADEK ASFALTOWYCH NA TERENIE SOŁECTWA
SKRZYSZÓW, KROSTOSZOWICE i ŁAZISKA. Zakres zadania obejmuje: • Wykonanie
nakładki asfaltowej na ulicy Wspólnej w Skrzyszowie i Krostoszowicach o łącznej długości
297mb+75mb, szerokości 3,20m, wraz z plantowaniem poboczy (350m2) oraz wykonaniem
zjazdów do posesji. • Wykonanie nakładki asfaltowej na odgałęzieniu ulicy Wallacha w
Skrzyszowie o łącznej długości 145mb, szerokości 3,00m, wraz z wymianą podbudowy,
plantowaniem poboczy (145m2) oraz wykonaniem zjazdów do posesji. • Wykonanie nakładki
asfaltowej na odgałęzieniu ulicy Środkowej w Krostoszowicach o łącznej długości 94mb,
szerokości 3,00m, wraz z częściową wymianą podbudowy, plantowaniem poboczy (80m2). •
Wykonanie nakładki asfaltowej na odgałęzieniu ulicy Stawowej w Łaziskach o łącznej
długości 406mb, szerokości zmiennej 3,00-3,30m, wraz z częściową wymianą podbudowy,
plantowaniem poboczy (411m2) oraz wykonaniem zjazdów do posesji. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, przedmiary robót oraz specyfikacje
techniczne stanowiące załączniki nr 9-11 do siwz.
II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233142-6
45233226-9
45233200-1
45233220-7
45233222-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-05-30
II.9) Informacje dodatkowe: Wskazany termin jest ostateczną datą zgłoszenia zakończenia
robót Zamawiającemu, po tej dacie rozpoczynają się procedury odbiorowe.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W okresie ostatnich pięć lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie,
zgodnie ze sztuką budowlaną, ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z aktami
wykonawczymi prawidłowo ukończył co najmniej: Część 1. - 1 robotę w zakresie
utwardzenia kruszywem, budowy lub przebudowy, lub remontu drogi (lub kilku dróg w
ramach jednej umowy), na kwotę min. 70.000,00 zł. brutto, Część 2. - 1 robotę w zakresie
budowy lub przebudowy, lub remontu drogi lub terenu o nawierzchni ulepszonej (np.
asfaltowa, betonowa, z kostki brukowej) na kwotę min. 50.000,00 zł. zł brutto, Część 3. - 1
robotę w zakresie budowy lub przebudowy, lub remontu drogi (lub kilku dróg w ramach
jednej umowy) o nawierzchni ulepszonej (np. asfaltowa, betonowa, z kostki brukowej) na
kwotę min. 250.000,00 zł. brutto, Część 4. - 1 robotę w zakresie budowy lub przebudowy, lub
remontu drogi (lub kilku dróg w ramach jednej umowy) o nawierzchni ulepszonej (np.
asfaltowa, betonowa, z kostki brukowej) na kwotę min. 200.000,00 zł. brutto, W przypadku
wykazania przez Wykonawcę , iż jego doświadczenie zostało nabyte w ramach zamówienia
wykonywanego wspólnie, wykonawca jest zobowiązany wykazać, że zakres prac
wykonywanych przez wykonawcę na podstawie umowy regulującej współpracę
wykonawców odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Wykonawca musi wykazać
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi
przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie w specjalności: a) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń (kierownik budowy), dla części
I,II,III,IV zamówienia, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Uprawnienia wskazane powyżej należy
rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019, poz.
1186). Zamawiający dopuszcza w odniesieniu do wymaganych wyżej uprawnień
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U z 2018r., poz. 2272 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach
zawodowych architektów i inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 1117).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp
Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni oświadczeń i
dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: wykazu robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W załączniku nr 6 do siwz wykaz robót należy wykazać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.1.3.1 siwz.
Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. W załączniku nr 7 do SIWZ – wykaz osób należy
wykazać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.1.3.2 siwz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty należy załączyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – zał. nr 3 do
siwz, informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje
się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu; b)
wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 2 do SIWZ; c) kosztorys ofertowy sporządzony
metodą uproszczoną; d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało
ustanowione bądź do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie,
ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo. e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, w przypadku polegania wykonawcy na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (zał. nr 5 do siwz). Zamawiający żąda od
wszystkich wykonawców w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, złożenia oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4 do siwz. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena
60,00
gwarancja 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w

art. 144 ust 1 pkt. 2 – 6 ustawy Pzp oraz w następujących przypadkach: 1.1 zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku
od towarów i usług (VAT), 1.2 zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu
zamówienia, która może nastąpić w przypadku: a. zawieszenia przez Zamawiającego
wykonania robót z przyczyn technicznych; b. zmian będących następstwem okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z winy Wykonawcy, tj. zaistniała
konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w
odniesieniu do przedmiotu zamówienia; c. nastąpiła siła wyższa, tzn. niezależne od stron
umowy losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,
w razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w
celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych,
powstałego na skutek działania siły wyższej; d. wystąpią opady deszczu, które będą trwały
nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 dni (udokumentowane i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), które nie pozwolą na realizację robót budowlanych
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W przedstawionych w ust. 1 pkt 1.2 a-d niniejszego
paragrafu przypadkach, strony ustalają nowe terminy realizacji, termin ten może ulec
przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas przerwy w robotach lub o czas niezbędny do
usunięcia szkody, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego poprzedzony
zgłoszeniem przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę w dacie ich przerwania, ze
wskazaniem przyczyny ich wstrzymania. 1.3 zmiany osobowe - zmianę kierownika robót,
przedstawionego w ofercie, jedynie przez osobę posiadającą uprawnienia nie mniejsze niż te,
które były wymagane w trakcie postępowania oraz posiadającą doświadczenie nie mniejsze
niż, określone przez Wykonawcę w ofercie, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego,
akceptując nowego kierownika robót. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia
robót. 1.4 zmianę robót/materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, że: a) w przypadku robót - roboty te nie spowodują wykroczenia poza przedmiot
zamówienia, a jedynie nastąpi np. zmiana sposobu wykonania jakiegoś elementu robót bez
zwiększania parametrów inwestycji i nie wykraczając poza ilość materiałów określonych w
dokumentacji technicznej; b) w przypadku materiałów - użyte do realizacji przedmiotu
zamówienia inne równoważne materiały spełniają warunki określone w specyfikacjach
technicznych. 1.5 zmianę podwykonawcy, w tym również podwykonawcy, na którego
zdolnościach zawodowych Wykonawca polegał spełniając warunki udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia warunki w stopniu
nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na dzień
złożenia dokumentów i oświadczeń, określone przez Zamawiającego w specyfikacji wraz z
załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów. Zmiana ta musi być
uzasadniona na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zmiana
podwykonawcy nie może stanowić podstawy do ubiegania się o zmianę terminu wykonania
przedmiotu umowy. 1.6 zmianę postanowienia zawartej umowy w zakresie zlecenia
podwykonawcom części zakresu umowy, których konieczność zatrudnienia nastąpi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają
zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2019-11-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 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”,
informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest wójt Gminy Godów,
reprezentujący gminę Godów z siedzibą przy ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, tel. + 48 32/476
50 65, tel./fax + 48 32/476 51 00, e-mail: gmina@godow.pl.  w sprawach związanych z
Pani/ Pana danymi proszę się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych w
Urzędzie Gminy Godów tel. + 48 32/476 50 65 w. 27, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na „Wykonanie utwardzeń dróg kruszywem, nawierzchni parkingu,
nakładek asfaltowych w Gminie Godów” . nr sprawy: FZ-ZP.271.1.10.2019, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana 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
2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana 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;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 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;  w
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianę postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); − 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 ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − 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
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jednocześnie Urząd Gminy
Godów przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.
14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną zamawiającemu w
związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od
wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
włączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO W celu zapewnienia, że wykonawca
wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca
składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta we wzorze formularza
ofertowego. Wykonawca ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych
jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z art. 8a ust.
5 ustawy Pzp zamawiający informuje, że: a) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o
których mowa w art. 15 ust. 1−3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od
administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem
wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w
art. 46, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora
kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bądź konkursu, a w
przypadku udostępniania protokołu z postępowania już zakończonego wskazania
dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; b) wystąpienie z żądaniem, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenia przetwarzania danych), nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu. Dodatkowo, stosownie do art. 8a ust. 5 ustawy Pzp,
zamawiający informuje wykonawców o ograniczeniach, o których mowa w nowych art. 8a
ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp, tj. o: • możliwości żądania od wykonawcy, który
skorzystał z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane
osobowe, dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania

o udzielenie zamówienia), • zawężeniu prawa wykonawcy do żądania od zamawiającego, by
ten ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Zamawiający jest zatem uprawniony do
przetwarzania danych osobowych, które uzyskał w trakcie prowadzenia postępowania bez
potrzeby dodatkowego wykazywania, że: • wykonawca wyraził zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych, • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów wykonawcy, którego dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, • przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej zamawiającemu, lub też • przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią. Zamawiający może przetwarzać dane wszystkich
wykonawców biorących udział w postępowaniu bez potrzeby uzyskania na to ich pisemnej i
dobrowolnej zgody, i bez względu na to czy w wyniku przeprowadzenia postępowania, z
wykonawcą została podpisana umowa.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: UTWARDZENIE DRÓG KRUSZYWEM
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Zakres zadania obejmuje: Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi z tłucznia
kamiennego o długości 165 mb, szerokości 3,50m, na odcinku odgałęzienia ulicy 1 Maja w
Gołkowicach (dz. nr: 181/7). Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi z tłucznia
kamiennego o długości 80 mb, szerokości 3,50m, na odcinku odgałęzienia ulicy
Raszczykowiec w Godowie (dz. nr: 1712/88). Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi z
tłucznia kamiennego o długości 128 mb, szerokości 3,50m, na odcinku odgałęzienia ulicy 1
Maja w Godowie (dz. nr: 1270/114). Wykonanie utwardzenia pobocza drogi – ulicy
Wyzwolenia w Gołkowicach (o łącznej powierzchni ok. 145m2 (w rejonie dz. nr: 95/25 i
96/25),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233226-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena
60,00
gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wskazany termin (30.05.2020r) jest ostateczną datą

zgłoszenia zakończenia robót Zamawiającemu, po tej dacie rozpoczynają się procedury
odbiorowe
WYKONANIE NAWIERZCHNI PARKINGU W
Część
2 Nazwa:
KROSTOSZOWICACH Z KOSTKI BRUKOWEJ
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Zakres zadania obejmuje: Wyrównanie i dogęszczenie istniejącej nawierzchni z
kruszywa wraz z położeniem kostki brukowej betonowej kolorowej w ilości (625 m2),
wykonanie nawierzchni z kostki wraz z podbudową – (65,75m2), zabudowa studni rewizyjnej
(1 szt.) wraz z włączeniem odwodnienia liniowego (5mb). Wykonanie robót rozbiórkowych
ogrodzenia z siatki stalowej, poprawa posadowienia istniejących krawężników (5mb),
zabudowa obrzeży betonowych (45mb) i humusownie terenu z obsianiem trawą (50m2).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233200-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena
60,00
gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wskazany termin (30.05.2020r) jest ostateczną datą
zgłoszenia zakończenia robót Zamawiającemu, po tej dacie rozpoczynają się procedury
odbiorowe.
WYKONANIE NAKŁADEK ASFALTOWYCH NA TERENIE
Część
3 Nazwa:
SOŁECTWA GOŁKOWICE i GODÓW
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Zakres zadania obejmuje: • Wykonanie nakładki asfaltowej na odgałęzieniu ulicy
Borowickiej w Gołkowicach o łącznej długości 442mb, szerokość zmienna 3,0-3,50m,
(częściowa wymiana podbudowy – 137m2), wraz z posadowieniem krawężników
betonowych (230mb), plantowanie poboczy (460m2) oraz wykonaniem zjazdów do posesji. •
Wykonanie nakładki asfaltowej na odgałęzieniu ulicy 1 Maja w Gołkowicach o łącznej
długości 392mb, szerokości 3,00m, wraz z wymianą podbudowy, plantowaniem poboczy
(230m2) oraz wykonaniem zjazdów do posesji. • Wykonanie nakładki asfaltowej na

odgałęzieniu ulicy Polnej w Godowie o łącznej długości 130mb, szerokości 3,00m, wraz z
wyrównaniem i dogęszczeniem istniejącej podbudowy, plantowaniem poboczy (130m2) oraz
wykonaniem zjazdów do posesji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233222-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena
60,00
gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wskazany termin (30.05.2020r) jest ostateczną datą
zgłoszenia zakończenia robót Zamawiającemu, po tej dacie rozpoczynają się procedury
odbiorowe.
WYKONANIE NAKŁADEK ASFALTOWYCH NA TERENIE
Część
4 Nazwa:
SOŁECTWA SKRZYSZÓW, KROSTOSZOWICE i ŁAZISKA
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:• Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Wspólnej w Skrzyszowie i
Krostoszowicach o łącznej długości 297mb+75mb, szerokości 3,20m, wraz z plantowaniem
poboczy (350m2) oraz wykonaniem zjazdów do posesji. • Wykonanie nakładki asfaltowej na
odgałęzieniu ulicy Wallacha w Skrzyszowie o łącznej długości 145mb, szerokości 3,00m,
wraz z wymianą podbudowy, plantowaniem poboczy (145m2) oraz wykonaniem zjazdów do
posesji. • Wykonanie nakładki asfaltowej na odgałęzieniu ulicy Środkowej w
Krostoszowicach o łącznej długości 94mb, szerokości 3,00m, wraz z częściową wymianą
podbudowy, plantowaniem poboczy (80m2). • Wykonanie nakładki asfaltowej na
odgałęzieniu ulicy Stawowej w Łaziskach o łącznej długości 406mb, szerokości zmiennej
3,00-3,30m, wraz z częściową wymianą podbudowy, plantowaniem poboczy (411m2) oraz
wykonaniem zjazdów do posesji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233222-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:

okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena
60,00
gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wskazany termin (30.05.2020r.)jest ostateczną datą
zgłoszenia zakończenia robót Zamawiającemu, po tej dacie rozpoczynają się procedury
odbiorowe.

