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Ogłoszenie nr 643844-N-2018 z dnia 2018-11-02 r.  

 

Powiat Chojnicki: CZĘŚĆ 1 : Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G w istniejących granicach 

pasa drogowego wraz z wykonaniem poboczy jezdni na terenie gminy Chojnice – odc. Nowe 

Ostrowite – Sławęcin. CZĘŚĆ 2 : Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612G Czersk – Łukowo w 

zakresie : rozbudowy nawierzchni jezdni, budowy utwardzonych poboczy na odcinku od km 

0+700 do km 2+611,19. CZĘŚĆ 3 : Przebudowa skrzyżowania wraz z odcinkiem drogi 

powiatowej nr 2610G – ul. Św. Nepomucena w miejscowości Kosobudy gmina Brusy. 

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: Powiat Chojnicki, krajowy numer identyfikacyjny 092351239, ul. 31 

Stycznia  56 , 89-600  Chojnice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3966501, e-



mail przetargi@powiat.chojnice.pl, faks 52 3966503.  

Adres strony internetowej (URL): www.powiat.chojnice.pl  

Adres profilu nabywcy: www.powiat.chojnice.pl  

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.powiat.chojnice.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 
Tak  

www.powiat.chojnice.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:  

ofertę należy złożyć w:  

Adres:  

Starostwie Powiatowym w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56 89-600 Chojnice Biuro Obsługi 

Interesantów 

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: CZĘŚĆ 1 : Przebudowa drogi powiatowej 

nr 2645G w istniejących granicach pasa drogowego wraz z wykonaniem poboczy jezdni na terenie 

gminy Chojnice – odc. Nowe Ostrowite – Sławęcin. CZĘŚĆ 2 : Rozbudowa drogi powiatowej nr 

2612G Czersk – Łukowo w zakresie : rozbudowy nawierzchni jezdni, budowy utwardzonych poboczy 

na odcinku od km 0+700 do km 2+611,19. CZĘŚĆ 3 : Przebudowa skrzyżowania wraz z odcinkiem 



drogi powiatowej nr 2610G – ul. Św. Nepomucena w miejscowości Kosobudy gmina Brusy.  

Numer referencyjny: ID.272.47.2018  

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: wykonanie robót budowlanych dla zadań pn.: 

CZĘŚĆ 1 : Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G w istniejących granicach pasa drogowego wraz z 

wykonaniem poboczy jezdni na terenie gminy Chojnice – odc. Nowe Ostrowite – Sławęcin. CZĘŚĆ 2 

: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612G Czersk – Łukowo w zakresie : rozbudowy nawierzchni 

jezdni, budowy utwardzonych poboczy na odcinku od km 0+700 do km 2+611,19. CZĘŚĆ 3 : 

Przebudowa skrzyżowania wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2610G – ul. Św. Nepomucena w 

miejscowości Kosobudy gmina Brusy. CZĘŚĆ 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G w 

istniejących granicach pasa drogowego wraz z wykonaniem poboczy jezdni na terenie gminy Chojnice 

– odc. Nowe Ostrowite – Sławęcin. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA - CZĘŚĆ 1 Cel i zakres 

zadania dla CZĘŚĆ 1: Branża drogowa: w zakres niniejszego zadania wchodzą następujące elementy 

robót obejmujące: - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - elementy ulic, krawężniki betonowe, 

obrzeża betonowe , oporniki betonowe, - rozbiórka istniejących zjazdów oraz chodnika w 

miejscowości Sławęcin - przebudowa istniejących wpustów ulicznych poprzez montaż nowych studni 

ściekowych fi 500 z pokrywą odciążającą i wpustem ściekowym ulicznym żeliwnym D 400 - 

regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych na istniejącej infrastrukturze - wykonanie 

poboczy z mieszanki optymalnej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm - oczyszczenie i renowacja 

przydrożnych rowów wraz z nadaniem im spadków podłużnych i poprzecznych a) Konstrukcja 

nawierzchni – ciąg jezdny - warstwa ścieralna z mieszanki BA AC8S grub. 3 cm; - warstwa wiążąca z 

BA AC16W grub. 4 cm; - wyrównanie drobnoziarnistą mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 

kg/m2 istniejącego profilu nawierzchni, W miejscach gdzie występują głębokie zapadliska należy 

dokonać wymiany podbudowy: - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego 

mechanicznie gr. 20cm - warstwa z gruntów stabilizowanych cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm - 

profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe do Is =1 b) Konstrukcja nawierzchni – jezdnia teren 

zabudowany - warstwa ścieralna z mieszanki BA AC8S grub. 3 cm; - warstwa wiążąca z BA AC16W 

gr. 4 cm; - frezowanie istniejącej nawierzchni gr 4 cm c) Konstrukcja nawierzchni wyspy - 

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm; - podsypka piaskowa grub. 3 cm; - podbudowa 

z betonu B-20 grub. 22 cm d) Konstrukcja nawierzchni chodnika - nawierzchnia z brukowej kostki 

betonowej grub. 6 cm; - podsypka piaskowa grub. 3 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 

mm grub. 10 cm - warstwa grunto-cementu Rm=2,5 MPa grub. 10 cm e) Konstrukcja nawierzchni 

zjazdów w miejscowości - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm; - podsypka piaskowa grub. 3 

cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grub. 15 cm, f) Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

poza miejscowością - warstwa ścieralna z BA AC8S grub. 3 cm; - warstwa wiążąca z BA AC16W 

grub. 4 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grub. 20 cm; - warstwa wyrównawcza z 

BA AC16W grub. do 4 cm /na istniejących nawierzchniach bitumicznych zjazdów g) Konstrukcja 

pobocza: - warstwa mieszanki optymalnej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 grub. 15 cm 

DOKUMENTACJA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający przekaże 

Wykonawcy, w terminie określonym w umowie, na czas prowadzenia robót budowlanych: • Załącznik 



do zgłoszenia robót budowlanych dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G w 

istniejących granicach pasa drogowego wraz z wykonaniem poboczy jezdni odc. Nowe Ostrowite -

Sławęcin” • decyzje administracyjne pozwalające na realizację zadania WYMAGANIA – ETAP 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH a) Wykonawca winien zapoznać się z 

dokumentacją, ewentualne uwagi należy wnieść na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu. b) 

Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką 

budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego i 

Zamawiającego. c) Przekazanie placu budowy nastąpi po podpisaniu umowy w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. d) Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie 

koszty z tym związane. e) Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji zadania 

Wykonawca uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane. f) Wykonawca 

poniesie koszty związane ze zużyciem mediów (woda, energia elektryczna) w związku z 

wykonywanymi robotami. g) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia 

muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do 

stosowania w budownictwie. h) Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez 

Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób 

postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych. i) Ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 

trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów. j) 

Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót. k) Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty 

nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz w 

miesiącu oraz na podstawie zatwierdzonego bezusterkowego protokołu częściowego odbioru robót i 

uzyskania potwierdzenia przelewu dla Podwykonawców, iż dokonano zapłaty wszystkich istniejących 

wobec nich należności za okres, którego dotyczy faktura. l) Załączone przedmiary robót służą tylko do 

uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Dlatego nie 

przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny 

ofertowej. m) Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: • Dziennik budowy, • Dokumentację powykonawczą, opisaną i 

skompletowaną w dwóch egzemplarzach, • Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z 

przeprowadzonych prób i sprawdzeń, kartę przekazania odpadu, instrukcje użytkowania i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami. • Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, • 

Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane są zgodne z art. 

10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy (robót) ). • 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z danymi technicznymi wraz z potwierdzonym wnioskiem 

o przyjęcie do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Chojnicach (w 2 egz. w wersji 

papierowej i elektronicznej na płycie CD). (Uwaga: O ile w opisie przedmiotu zamówienia, 

dokumentacji, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, 

urządzeń, wyrobów itp., to oznacza, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez 

Zamawiającego lub równoważne. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do 

określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Zamawiający uzna, że oferta jest 

równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i 

jakościowych nie gorszych niż te które zostały określone w w/w dokumentach, lecz oznaczonych 

innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem). Wykonawca przed podpisaniem umowy 

przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy z podziałem branży drogowej na : • 

Roboty przygotowawcze • Roboty ziemne • Podbudowy • Nawierzchnie • Elementy ulic • Roboty 

wykończeniowe Dla części 1 : a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie 

realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § ust. 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji 

zamówienia do wykonania, dla których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: • roboty budowlane drogowe w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych – 

operator rozściełacza b) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 



podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: • żądania oświadczeń i 

dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, • żądania 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, • 

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. c) W trakcie realizacji zamówienia 

na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • 

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. d) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co 

do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy. CZĘŚĆ 2 : Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 2612G Czersk – Łukowo w zakresie : rozbudowy nawierzchni jezdni, budowy 

utwardzonych poboczy na odcinku od km 0+700 do km 2+611,19. CHARAKTERYSTYKA 

ZADANIA - CZĘŚĆ 2 Cel i zakres zadania dla część 2 Branża drogowa: 1) Podstawowe parametry 

projektowanej rozbudowy drogi powiatowej: a) szerokość jezdni - 4,00 m; b) spadek poprzeczny 

jezdni – dwustronny 2%; na łukach jednostronny 3% - 7,0%; c) mijanki: szerokość – 1,50; długość 

25,00 m. 2) Konstrukcja nawierzchni: a) Konstrukcja nawierzchni jezdni: - warstwa ścieralna z BA 

AC11S grub. 4 cm; - warstwa wiążąca z BA AC16W grub. 5 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 

0/31,5 grub. 20 cm; b) Konstrukcja nawierzchni mijanek: - warstwa ścieralna z BA AC11S grub. 4 

cm; - warstwa wiążąca z BA AC16W grub. 5 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20 

cm;; c) Utwardzone pobocze: - warstwa mieszanki optymalnej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 

grubość 15 cm Przedstawiony odcinek drogi przebiega po istniejącym śladzie dla którego planowane 

jest wykonanie korekty geometrycznej jak i wysokościowej. W projekcie założono minimalne 

pochylenie podłużne 0,25% ze względu na istniejącą konfigurację. Powyższe rozwiązanie zapewni 

prawidłowe odwodnienie nawierzchni drogi pod warunkiem właściwego wykonania robót. W celu 

wbudowania kruszywa bezpośrednio na gruncie G1 zakłada się zdjęcie warstw próchniczych na całej 

długości i szerokości drogi zakładając średnią grubość warstwy do zdjęcia ca. 20 cm . 

DOKUMENTACJA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO a) Zamawiający przekaże 

Wykonawcy, w terminie określonym w umowie, na czas prowadzenia robót budowlanych: a) 

dokumentację projektową dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612G Czersk – Łukowo 

w zakresie : rozbudowy nawierzchni jezdni, budowy utwardzonych poboczy” b) decyzje 

administracyjne pozwalające na realizację zadania, c) SST WYMAGANIA – ETAP PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH a) Wykonawca winien zapoznać się z 

dokumentacją, ewentualne uwagi należy wnieść na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu. b) 



Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką 

budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego i 

Zamawiającego. c) Przekazanie placu budowy nastąpi po podpisaniu umowy w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. d) Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie 

koszty z tym związane. e) Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji zadania 

Wykonawca uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane. f) Wykonawca 

poniesie koszty związane ze zużyciem mediów (woda, energia elektryczna) w związku z 

wykonywanymi robotami . g) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia 

muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do 

stosowania w budownictwie. h) Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez 

Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób 

postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych. i) Ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 

trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów. j) 

Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót. k) Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty 

nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz w 

miesiącu oraz na podstawie zatwierdzonego bezusterkowego protokołu częściowego odbioru robót i 

uzyskania potwierdzenia przelewu dla Podwykonawców, iż dokonano zapłaty wszystkich istniejących 

wobec nich należności za okres, którego dotyczy faktura. l) Załączone przedmiary robót służą tylko do 

uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Dlatego nie 

przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny 

ofertowej. m) Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: • Dziennik budowy, • Dokumentację powykonawczą, opisaną i 

skompletowaną w dwóch egzemplarzach, • Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z 

przeprowadzonych prób i sprawdzeń, kartę przekazania odpadu, instrukcje użytkowania i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami. • Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, • 

Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane są zgodne z art. 

10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy (robót) ). • 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z danymi technicznymi wraz z potwierdzonym wnioskiem 

o przyjęcie do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Chojnicach (w 2 egz. w wersji 

papierowej i elektronicznej na płycie CD). (Uwaga: O ile w opisie przedmiotu zamówienia, 

dokumentacji, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, 

urządzeń, wyrobów itp., to oznacza, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez 

Zamawiającego lub równoważne. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do 

określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Zamawiający uzna, że oferta jest 

równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i 

jakościowych nie gorszych niż te które zostały określone w w/w dokumentach, lecz oznaczonych 

innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem). n) Wykonawca przed podpisaniem umowy 

przedstawi Zamawiającemu : • harmonogram rzeczowo – finansowy z podziałem branży drogowej na 

: Roboty przygotowawcze Roboty ziemne Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie Podbudowa z betonu asfaltowego Nawierzchnie Roboty wykończeniowe Dla Części 2 : 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, 

których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § ust. 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974r. – Kodeks pracy. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia do 

wykonania, dla których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) 

roboty budowlane drogowe w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych – operator rozściełacza 

2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: • żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, • żądania wyjaśnień w przypadku 

wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, • przeprowadzania kontroli na 



miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie 

Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego 

oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy. CZĘŚĆ 3 : Przebudowa skrzyżowania 

wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2610G – ul. Św. Nepomucena w miejscowości Kosobudy 

gmina Brusy CHARAKTERYSTYKA ZADANIA - CZĘŚĆ 3 Cel i zakres zadania dla część 3 Branża 

drogowa: a) Parametry techniczne projektowanych elementów drogowych Jezdnia odcinek ul. Św. 

Nepomucena - km 0+000,0-0+194,6 • klasa techniczna ulicy L1/2 • prędkość projektowa 30km/h • 

szerokość nawierzchni jezdni min.5,2m • długość remontowanego odcinka 194,6m • kategoria ruchu 

KR-1 • max obciążenie na oś 100 kN b) Przyjęte rozwiązania projektowe w planie ul. Św. 

Nepomucena km: 0+000,0-0+194,6 W km 0+000,0-0+194,6 projektuje się remont istniejącej 

nawierzchni bitumicznej z zachowaniem istniejących parametrów geometrycznych, tj. spadków 

poprzecznych, spadków podłużnych oraz szerokości jezdni. Planuje się wymianę istniejących warstw 

bitumicznych – jako warstwę ścieralną nawierzchni jezdni zaprojektowano beton asfaltowy. Całkowita 

długość remontowanego odcinka wynosi: 194,6m. c) Jezdnia w profilu podłużnym Niweletę jezdni 

dostosowano do otaczającego terenu. Zachowano istniejące spadki terenu, przy jednoczesnym 

zapewnieniu normatywnych promieni łuków pionowych i pochyleń podłużnych. d) Konstrukcja 

nawierzchni Na odcinku ulicy objętej opracowaniem, po usunięciu warstwy humusu (gr. 

próchniczego), wykonaniu robót rozbiórkowych i robót ziemnych zastosowano następujące przekroje 

konstrukcyjne: Przekrój konstrukcyjny jezdnia, skrzyżowania - remont nawierzchni: • podbudowa z 

istniejącej konstrukcji - frezowanie średnio 2cm, • warstwa wyrównawcza AC16W w ilości 100kg/m2, 

min grubość 3cm, • warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm, Przekrój konstrukcyjny zjazdy indywidualne • 

wyrównanie istniejącej podbudowy - mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5 o grubości średnio 5cm, • podsypka c-p 1:4 gr. 5cm, • przełożenie istniejącej kostki betonowej. 

• zdłuż zjazdów projektuje się przebudowę – podniesienie krawężnika bet. na ławie bet. C12/15. 

DOKUMENTACJA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający przekaże 

Wykonawcy, w terminie określonym w umowie, na czas prowadzenia robót budowlanych: • 

dokumentację projektową dla zadania pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 2610G ul. Św. 

Nepomucena w miejscowości Kosobudy gmina Brusy” • decyzje administracyjne pozwalające na 

realizację zadania, WYMAGANIA – ETAP PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

BUDOWLANYCH a) Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją, ewentualne uwagi należy 



wnieść na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu. b) Roboty budowlane należy wykonać z 

zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami 

Budowlanymi oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. c) Przekazanie placu 

budowy nastąpi po podpisaniu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. d) Wykonawca 

urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane. e) Włączenia i 

wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji zadania Wykonawca uzyska we własnym 

zakresie i również poniesie koszty z tym związane. f) Wykonawca poniesie koszty związane ze 

zużyciem mediów (woda, energia elektryczna) w związku z wykonywanymi robotami . g) Wszystkie 

materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, 

świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. h) Podczas 

realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy i przechowywanych tam 

materiałów budowlanych. i) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów. j) Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót. k) 

Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur częściowych 

wystawionych przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu oraz na podstawie 

zatwierdzonego bezusterkowego protokołu częściowego odbioru robót i uzyskania potwierdzenia 

przelewu dla Podwykonawców, iż dokonano zapłaty wszystkich istniejących wobec nich należności za 

okres, którego dotyczy faktura. l) Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu 

przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Dlatego nie przypisuje się 

przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny ofertowej. m) Wraz 

ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: • Dziennik budowy, • Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch 

egzemplarzach, • Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i 

sprawdzeń, kartę przekazania odpadu, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane 

stosownymi przepisami. • Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, • Dokumenty (atesty, certyfikaty) 

potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane 

(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy (robót) ). • Inwentaryzacja geodezyjna 

powykonawcza z danymi technicznymi wraz z potwierdzonym wnioskiem o przyjęcie do zasobów 

geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Chojnicach (w 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej na 

płycie CD). (Uwaga: O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji, wyjaśnieniach do 

przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., to 

oznacza, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. 

Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych 

użytych materiałów. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot 

zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż te które zostały 

określone w w/w dokumentach, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub 

pochodzeniem). n) Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu : • 

harmonogram rzeczowo – finansowy z podziałem branży drogowej na : roboty przygotowawcze i 

rozbiórkowe roboty brukarskie i bitumiczne Dla Części 3 : 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 

poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy 

określone w art. 22 § ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. Rodzaje czynności 

niezbędnych do realizacji zamówienia do wykonania, dla których Zamawiający wymaga zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: b) roboty budowlane drogowe w zakresie wykonania nawierzchni 

bitumicznych – operator rozściełacza 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony 

jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: • 

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, • żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, • przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W 



trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: • 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, 

potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcje Pracy.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2 

  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45233252-0 

45111200-0 

45233290-8 

 

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:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2019-06-14 

   
2019-06-14 

   
2019-06-14 

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 

USTAWY PZP:  

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:  

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) 
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 



zamówień publicznych. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Dziale C Siwz –

załączniki, załącznik nr 2. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca 

może złożyć wraz oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 11. OFERTA POWINNA 

ZAWIERAĆ: 1) Wypełniony formularz druk „OFERTA” wg załącznika Dział. B do Siwz. 2) 

Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust.1 Siwz - propozycja treści oświadczenia została 

zamieszczona w Dziale C Siwz - Załączniki: załącznik nr 1. 3) INNE DOKUMENTY WYMAGANE 

OD WYKONAWCÓW: a) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w 

imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku, 

o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z treścią załącznika nr 3 

w Dziale C Siwz - jeżeli dotyczy. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie  

Informacja na temat wadium  

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  

Nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta:  

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

Informacje dodatkowe:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

Informacje dodatkowe:  

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych:  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 



 

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

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia:  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

CENA 60,00 

OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI 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 dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty w przypadkach określonych w art.144 ustawy Pzp tj.: 1) zmiany zostały przewidziane 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci 

jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, 2) 

zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych 

lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub 

instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy 

spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) 

wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie, 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy 

spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 

przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie, 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144 ustawy 

Pzp, 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie na roboty 

budowlane oraz 6) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 7) aktualizacji rozwiązań ze 

względu na postęp technologiczny, 8) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi 

konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 9) wystąpienie siły 

wyższej. Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne 

od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: 

wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, 

embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 10) skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy na 

pisemny wniosek Wykonawcy, 11) sądowej waloryzacji zamówienia, 12) zmiany 

rozwiązań/parametrów technicznych lub technologicznych, które jednak spełnia wymagania SIWZ i 

ma parametry identyczne lub lepsze od tych zaproponowanych w ofercie, 13) zmiany przepisów 

powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu 

zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu 



innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, 14) zmiany osób 

reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z 

przyczyn losowych. 15) zmiany osób pełniących funkcję kierownika budowy lub kierowników robót 

w danej branży - w takim przypadku nowa osoba musi spełniać wymagania określone w SIWZ. 2. W 

przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i pkt 3) Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych 

zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 3. W przypadkach, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1), pkt 3) i pkt 5), zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany 

charakteru umowy. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i pkt 3), Zamawiający, po 

dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy 5. Strony mają prawo do przedłużenia 

terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie 

terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie 

zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 

przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. 

okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 2) gdy 

wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, terenowe, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania 

prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

dotyczy to w szczególności : a) gdy w okresie obowiązywania umowy minimalna temperatura 

otoczenia podczas wbudowywania podbudowy spadnie poniżej minimalnych temperatur określonych 

w SST, b) gdy w okresie obowiązywania umowy będą występowały ciągłe opady atmosferyczne przez 

3 dni z rzędu. Generalny Wykonawca zobowiązany jest wykazać powyższe czynniki na podstawie 

oświadczenia potwierdzonego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Fakt ten musi mieć również 

odzwierciedlenie w dzienniku budowy. 3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub 

innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy 

technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, 4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje 

powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania 

do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 6. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany 

umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, 

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności 

zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji 

projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w 

oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 2) konieczności realizacji robót 

wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo 

od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawie Budowlanym, 3) konieczności 

zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 4) wystąpienia niebezpieczeństwa 

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie 

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 7. Wykonawca jest uprawniony do żądania 

zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych 

w 6. 8. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub 



dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego 

umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 9. Jeżeli 

Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 

5, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 6 lub zmiany 

wynagrodzenia na podstawie ust. 7, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku 

dotyczącego zmian umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do 

żądania takiej zmiany. 10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9. powinien zostać przekazany 

niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca 

dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 11. Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9, wszelkich innych 

dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniających żądanie 

zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 

żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy. 13. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa 

w ust. 9. Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli 

dokumentacji, o której mowa w ust. 12 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej 

dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 14. W terminie 14 dni roboczych od dnia 

otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany 

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 15. 

Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 16. W razie 

wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 1) danych 

związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych 

rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 17. 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: 1) wprowadzenia podwykonawcy, 2) 

zmiany podwykonawcy, 3) rezygnacji podwykonawcy, 4) zmiany wartości lub zakresu robót 

budowlanych wykonywanych przez podwykonawców. 18. Powyższe postanowienia stanowią katalog 

zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią 

zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 19. Jeżeli Zamawiający 

uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie 

są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w 

umowie.  

 

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: 2018-11-19, godzina: 09:15,  

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  

> JĘZYK POLSKI  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 



służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 

przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

CZ.1: Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

5% wynagrodzenia umownego brutto. CZ.2: Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. CZ.3: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

 

Część 

nr: 
1 Nazwa: 

CZĘŚĆ 1 : Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G w istniejących granicach pasa 

drogowego wraz z wykonaniem poboczy jezdni na terenie gminy Chojnice – odc. 

Nowe Ostrowite – Sławęcin. 

 

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: CZĘŚĆ 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G w istniejących granicach pasa 

drogowego wraz z wykonaniem poboczy jezdni na terenie gminy Chojnice – odc. Nowe Ostrowite – 

Sławęcin. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA - CZĘŚĆ 1 Cel i zakres zadania dla CZĘŚĆ 1: Branża 

drogowa: w zakres niniejszego zadania wchodzą następujące elementy robót obejmujące: - roboty 

przygotowawcze - roboty ziemne - elementy ulic, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe , oporniki 

betonowe, - rozbiórka istniejących zjazdów oraz chodnika w miejscowości Sławęcin - przebudowa 

istniejących wpustów ulicznych poprzez montaż nowych studni ściekowych fi 500 z pokrywą 

odciążającą i wpustem ściekowym ulicznym żeliwnym D 400 - regulacja pionowa studzienek dla 

włazów kanałowych na istniejącej infrastrukturze - wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej 

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm - oczyszczenie i renowacja przydrożnych rowów wraz z 

nadaniem im spadków podłużnych i poprzecznych a) Konstrukcja nawierzchni – ciąg jezdny - 

warstwa ścieralna z mieszanki BA AC8S grub. 3 cm; - warstwa wiążąca z BA AC16W grub. 4 cm; - 

wyrównanie drobnoziarnistą mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 istniejącego profilu 

nawierzchni, W miejscach gdzie występują głębokie zapadliska należy dokonać wymiany podbudowy: 

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm - warstwa 

z gruntów stabilizowanych cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm - profilowane i zagęszczone podłoże 

gruntowe do Is =1 b) Konstrukcja nawierzchni – jezdnia teren zabudowany - warstwa ścieralna z 

mieszanki BA AC8S grub. 3 cm; - warstwa wiążąca z BA AC16W gr. 4 cm; - frezowanie istniejącej 

nawierzchni gr 4 cm c) Konstrukcja nawierzchni wyspy - nawierzchnia z brukowej kostki betonowej 

grub. 8 cm; - podsypka piaskowa grub. 3 cm; - podbudowa z betonu B-20 grub. 22 cm d) Konstrukcja 

nawierzchni chodnika - nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grub. 6 cm; - podsypka piaskowa 

grub. 3 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grub. 10 cm - warstwa grunto-cementu 

Rm=2,5 MPa grub. 10 cm e) Konstrukcja nawierzchni zjazdów w miejscowości - nawierzchnia z 

kostki betonowej grub. 8 cm; - podsypka piaskowa grub. 3 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 

0/31,5 mm grub. 15 cm, f) Konstrukcja nawierzchni zjazdów poza miejscowością - warstwa ścieralna 

z BA AC8S grub. 3 cm; - warstwa wiążąca z BA AC16W grub. 4 cm; - podbudowa z kruszywa 

łamanego 0/31,5 mm grub. 20 cm; - warstwa wyrównawcza z BA AC16W grub. do 4 cm /na 

istniejących nawierzchniach bitumicznych zjazdów g) Konstrukcja pobocza: - warstwa mieszanki 

optymalnej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 grub. 15 cm DOKUMENTACJA PRZEKAZANA 

PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w 

umowie, na czas prowadzenia robót budowlanych: • Załącznik do zgłoszenia robót budowlanych dla 

inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G w istniejących granicach pasa drogowego 

wraz z wykonaniem poboczy jezdni odc. Nowe Ostrowite -Sławęcin” • decyzje administracyjne 

pozwalające na realizację zadania WYMAGANIA – ETAP PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

ROBÓT BUDOWLANYCH a) Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją, ewentualne uwagi 

należy wnieść na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu. b) Roboty budowlane należy wykonać z 

zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami 



Budowlanymi oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. c) Przekazanie placu 

budowy nastąpi po podpisaniu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. d) Wykonawca 

urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane. e) Włączenia i 

wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji zadania Wykonawca uzyska we własnym 

zakresie i również poniesie koszty z tym związane. f) Wykonawca poniesie koszty związane ze 

zużyciem mediów (woda, energia elektryczna) w związku z wykonywanymi robotami. g) Wszystkie 

materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, 

świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. h) Podczas 

realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy i przechowywanych tam 

materiałów budowlanych. i) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów. j) Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót. k) 

Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur częściowych 

wystawionych przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu oraz na podstawie 

zatwierdzonego bezusterkowego protokołu częściowego odbioru robót i uzyskania potwierdzenia 

przelewu dla Podwykonawców, iż dokonano zapłaty wszystkich istniejących wobec nich należności za 

okres, którego dotyczy faktura. l) Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu 

przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Dlatego nie przypisuje się 

przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny ofertowej. m) Wraz 

ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: • Dziennik budowy, • Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch 

egzemplarzach, • Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i 

sprawdzeń, kartę przekazania odpadu, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane 

stosownymi przepisami. • Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, • Dokumenty (atesty, certyfikaty) 

potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane 

(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy (robót) ). • Inwentaryzacja geodezyjna 

powykonawcza z danymi technicznymi wraz z potwierdzonym wnioskiem o przyjęcie do zasobów 

geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Chojnicach (w 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej na 

płycie CD). (Uwaga: O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji, wyjaśnieniach do 

przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., to 

oznacza, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. 

Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych 

użytych materiałów. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot 

zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż te które zostały 

określone w w/w dokumentach, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub 

pochodzeniem). Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram 

rzeczowo – finansowy z podziałem branży drogowej na : • Roboty przygotowawcze • Roboty ziemne • 

Podbudowy • Nawierzchnie • Elementy ulic • Roboty wykończeniowe Dla części 1 : a) Zamawiający 

wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie 

zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks 

pracy. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia do wykonania, dla których 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: • roboty budowlane 

drogowe w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych – operator rozściełacza b) W trakcie 

realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: • żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, • żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w 

zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, • przeprowadzania kontroli na miejscu 

wykonywania świadczenia. c) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 



dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 

nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego 

oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. d) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy.  

 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233252-0, 45111200-0 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-06-14 

 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

CENA 60,00 

OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:CZ.1: Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. 

 

Część 

nr: 
2 Nazwa: 

CZĘŚĆ 2 : Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612G Czersk – Łukowo w zakresie : 

rozbudowy nawierzchni jezdni, budowy utwardzonych poboczy na odcinku od km 

0+700 do km 2+611,19. 

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:  



CZĘŚĆ 2 : Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612G Czersk – Łukowo w zakresie : rozbudowy 

nawierzchni jezdni, budowy utwardzonych poboczy na odcinku od km 0+700 do km 2+611,19. 

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA - CZĘŚĆ 2 Cel i zakres zadania dla część 2 Branża 

drogowa: 1) Podstawowe parametry projektowanej rozbudowy drogi powiatowej: a) szerokość 

jezdni - 4,00 m; b) spadek poprzeczny jezdni – dwustronny 2%; na łukach jednostronny 3% - 

7,0%; c) mijanki: szerokość – 1,50; długość 25,00 m. 2) Konstrukcja nawierzchni: a) Konstrukcja 

nawierzchni jezdni: - warstwa ścieralna z BA AC11S grub. 4 cm; - warstwa wiążąca z BA 

AC16W grub. 5 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20 cm; b) Konstrukcja 

nawierzchni mijanek: - warstwa ścieralna z BA AC11S grub. 4 cm; - warstwa wiążąca z BA 

AC16W grub. 5 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20 cm;; c) Utwardzone 

pobocze: - warstwa mieszanki optymalnej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 grubość 15 cm 

Przedstawiony odcinek drogi przebiega po istniejącym śladzie dla którego planowane jest 

wykonanie korekty geometrycznej jak i wysokościowej. W projekcie założono minimalne 

pochylenie podłużne 0,25% ze względu na istniejącą konfigurację. Powyższe rozwiązanie zapewni 

prawidłowe odwodnienie nawierzchni drogi pod warunkiem właściwego wykonania robót. W celu 

wbudowania kruszywa bezpośrednio na gruncie G1 zakłada się zdjęcie warstw próchniczych na 

całej długości i szerokości drogi zakładając średnią grubość warstwy do zdjęcia ca. 20 cm . 

DOKUMENTACJA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO a) Zamawiający przekaże 

Wykonawcy, w terminie określonym w umowie, na czas prowadzenia robót budowlanych: a) 

dokumentację projektową dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612G Czersk – 

Łukowo w zakresie : rozbudowy nawierzchni jezdni, budowy utwardzonych poboczy” b) decyzje 

administracyjne pozwalające na realizację zadania, c) SST WYMAGANIA – ETAP PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH a) Wykonawca winien zapoznać się z 

dokumentacją, ewentualne uwagi należy wnieść na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu. b) 

Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką 

budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego i Zamawiającego. c) Przekazanie placu budowy nastąpi po podpisaniu umowy w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. d) Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym 

zakresie i poniesie koszty z tym związane. e) Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. 

niezbędne do realizacji zadania Wykonawca uzyska we własnym zakresie i również poniesie 

koszty z tym związane. f) Wykonawca poniesie koszty związane ze zużyciem mediów (woda, 

energia elektryczna) w związku z wykonywanymi robotami . g) Wszystkie materiały i urządzenia 

użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub 

certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. h) Podczas realizacji robót wymagane 

jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy i przechowywanych tam 

materiałów budowlanych. i) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów. j) Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót. k) 

Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur częściowych 

wystawionych przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu oraz na podstawie 

zatwierdzonego bezusterkowego protokołu częściowego odbioru robót i uzyskania potwierdzenia 

przelewu dla Podwykonawców, iż dokonano zapłaty wszystkich istniejących wobec nich 

należności za okres, którego dotyczy faktura. l) Załączone przedmiary robót służą tylko do 

uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Dlatego nie 

przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny 

ofertowej. m) Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu następujące dokumenty: • Dziennik budowy, • Dokumentację powykonawczą, 

opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, • Wymagane dokumenty, protokoły i 

zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, kartę przekazania odpadu, instrukcje 

użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami. • Oświadczenie Kierownika 

budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi 

przepisami i normami, • Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane materiały 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 

Kierownika budowy (robót) ). • Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z danymi 



technicznymi wraz z potwierdzonym wnioskiem o przyjęcie do zasobów geodezyjnych Starostwa 

Powiatowego w Chojnicach (w 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD). 

(Uwaga: O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji, wyjaśnieniach do przetargu 

Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., to oznacza, że 

Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. 

Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych 

użytych materiałów. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot 

zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż te które zostały 

określone w w/w dokumentach, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub 

pochodzeniem). n) Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu : • 

harmonogram rzeczowo – finansowy z podziałem branży drogowej na : Roboty przygotowawcze 

Roboty ziemne Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Podbudowa z 

betonu asfaltowego Nawierzchnie Roboty wykończeniowe Dla Części 2 : 1) Zamawiający 

wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie 

zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – 

Kodeks pracy. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia do wykonania, dla 

których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) roboty 

budowlane drogowe w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych – operator rozściełacza 2) 

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: • żądania oświadczeń i 

dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, • 

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

• przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji 

zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za 

zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 



Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcje Pracy.  

 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233252-0, 45111200-0 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-06-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

CENA 60,00 

OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:CZ.2: Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. 

 

Część 

nr: 
3 Nazwa: 

CZĘŚĆ 3 : Przebudowa skrzyżowania wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 

2610G – ul. Św. Nepomucena w miejscowości Kosobudy gmina Brusy 

 

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: CZĘŚĆ 3 : Przebudowa skrzyżowania wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2610G 

– ul. Św. Nepomucena w miejscowości Kosobudy gmina Brusy CHARAKTERYSTYKA 

ZADANIA - CZĘŚĆ 3 Cel i zakres zadania dla część 3 Branża drogowa: a) Parametry techniczne 

projektowanych elementów drogowych Jezdnia odcinek ul. Św. Nepomucena - km 0+000,0-

0+194,6 • klasa techniczna ulicy L1/2 • prędkość projektowa 30km/h • szerokość nawierzchni 

jezdni min.5,2m • długość remontowanego odcinka 194,6m • kategoria ruchu KR-1 • max 

obciążenie na oś 100 kN b) Przyjęte rozwiązania projektowe w planie ul. Św. Nepomucena km: 

0+000,0-0+194,6 W km 0+000,0-0+194,6 projektuje się remont istniejącej nawierzchni 

bitumicznej z zachowaniem istniejących parametrów geometrycznych, tj. spadków poprzecznych, 

spadków podłużnych oraz szerokości jezdni. Planuje się wymianę istniejących warstw 

bitumicznych – jako warstwę ścieralną nawierzchni jezdni zaprojektowano beton asfaltowy. 

Całkowita długość remontowanego odcinka wynosi: 194,6m. c) Jezdnia w profilu podłużnym 

Niweletę jezdni dostosowano do otaczającego terenu. Zachowano istniejące spadki terenu, przy 

jednoczesnym zapewnieniu normatywnych promieni łuków pionowych i pochyleń podłużnych. d) 

Konstrukcja nawierzchni Na odcinku ulicy objętej opracowaniem, po usunięciu warstwy humusu 

(gr. próchniczego), wykonaniu robót rozbiórkowych i robót ziemnych zastosowano następujące 

przekroje konstrukcyjne: Przekrój konstrukcyjny jezdnia, skrzyżowania - remont nawierzchni: • 

podbudowa z istniejącej konstrukcji - frezowanie średnio 2cm, • warstwa wyrównawcza AC16W 

w ilości 100kg/m2, min grubość 3cm, • warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm, Przekrój konstrukcyjny 

zjazdy indywidualne • wyrównanie istniejącej podbudowy - mieszanka kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości średnio 5cm, • podsypka c-p 1:4 gr. 5cm, • 

przełożenie istniejącej kostki betonowej. • zdłuż zjazdów projektuje się przebudowę – 

podniesienie krawężnika bet. na ławie bet. C12/15. DOKUMENTACJA PRZEKAZANA PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w umowie, na 

czas prowadzenia robót budowlanych: • dokumentację projektową dla zadania pn.: „Remont 

odcinka drogi powiatowej nr 2610G ul. Św. Nepomucena w miejscowości Kosobudy gmina 

Brusy” • decyzje administracyjne pozwalające na realizację zadania, WYMAGANIA – ETAP 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH a) Wykonawca winien zapoznać 



się z dokumentacją, ewentualne uwagi należy wnieść na etapie i w terminie ogłoszonego 

przetargu. b) Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie 

ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego i Zamawiającego. c) Przekazanie placu budowy nastąpi po podpisaniu umowy w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. d) Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym 

zakresie i poniesie koszty z tym związane. e) Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. 

niezbędne do realizacji zadania Wykonawca uzyska we własnym zakresie i również poniesie 

koszty z tym związane. f) Wykonawca poniesie koszty związane ze zużyciem mediów (woda, 

energia elektryczna) w związku z wykonywanymi robotami . g) Wszystkie materiały i urządzenia 

użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub 

certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. h) Podczas realizacji robót wymagane 

jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy i przechowywanych tam 

materiałów budowlanych. i) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów. j) Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót. k) 

Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur częściowych 

wystawionych przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu oraz na podstawie 

zatwierdzonego bezusterkowego protokołu częściowego odbioru robót i uzyskania potwierdzenia 

przelewu dla Podwykonawców, iż dokonano zapłaty wszystkich istniejących wobec nich 

należności za okres, którego dotyczy faktura. l) Załączone przedmiary robót służą tylko do 

uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Dlatego nie 

przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny 

ofertowej. m) Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu następujące dokumenty: • Dziennik budowy, • Dokumentację powykonawczą, 

opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, • Wymagane dokumenty, protokoły i 

zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, kartę przekazania odpadu, instrukcje 

użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami. • Oświadczenie Kierownika 

budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi 

przepisami i normami, • Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane materiały 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 

Kierownika budowy (robót) ). • Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z danymi 

technicznymi wraz z potwierdzonym wnioskiem o przyjęcie do zasobów geodezyjnych Starostwa 

Powiatowego w Chojnicach (w 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD). 

(Uwaga: O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji, wyjaśnieniach do przetargu 

Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., to oznacza, że 

Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. 

Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych 

użytych materiałów. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot 

zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż te które zostały 

określone w w/w dokumentach, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub 

pochodzeniem). n) Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu : • 

harmonogram rzeczowo – finansowy z podziałem branży drogowej na : roboty przygotowawcze i 

rozbiórkowe roboty brukarskie i bitumiczne Dla Części 3 : 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy 

stosunku pracy określone w art. 22 § ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 

Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia do wykonania, dla których 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: b) roboty 

budowlane drogowe w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych – operator rozściełacza 2) 

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: • żądania oświadczeń i 



dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, • 

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

• przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji 

zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za 

zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcje Pracy.  

 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233252-0, 45233290-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-06-14 

 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

CENA 60,00 

OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI 0,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Zamieszczono w BZP w dniu  02.11.2018 r. 

             Wywieszono na tablicy ogłoszeń + strona internetowa. 

Zdjęto ….. 

 


