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Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: Wykonanie oznakowania poziomego

cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 510269,25 m2 ,

oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w

ilości 8736,04 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 2005,00 m2 oraz dostawa i montaż

punktowych elementów odblaskowych w ilości 3821 szt. na drogach wojewódzkich województwa

mazowieckiego. Podział na 8 części – nr postępowania 077/19
 

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

 
 
Ogłoszenie nr 544696-N-2019 z dnia 2019-05-08 r. 
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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: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, krajowy numer

identyfikacyjny 13305749000000, ul. ul. Mazowiecka  14 , 00-048  Warszawa, woj. mazowieckie,

państwo Polska, tel. 22 244 90 00, e-mail przetargi@mzdw.pl, faks 22 244 90 13. 

Adres strony internetowej (URL): https://mzdw.pl/ 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

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)
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Tak 

https://mzdw.pl/

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

https://mzdw.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: 

pisemnie - Ofertę należy złożyć w kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy, w siedzibie

Zamawiającego, w Kancelarii ogólnej 

Adres: 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne
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Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie oznakowania poziomego

cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 510269,25 m2 ,

oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w

ilości 8736,04 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 2005,00 m2 oraz dostawa i montaż

punktowych elementów odblaskowych w ilości 3821 szt. na drogach wojewódzkich województwa

mazowieckiego. Podział na 8 części – nr postępowania 077/19 

Numer referencyjny: 077/19 

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: 

8 

 

 

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: 1.1.

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej

1 rok w ilości 510269,25 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i
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trwałości co najmniej 3 lata w ilości 8736,04 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 2005,00

m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 3821 szt. na drogach

wojewódzkich województwa mazowieckiego 1.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8

części/zadania: Zadanie 1: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8

mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 85925,24 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o

grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 674,60 m2 oraz dostawa i montaż punktowych

elementów odblaskowych w ilości 822 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin-

Płock, Zadanie 2: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i

trwałości co najmniej 1 rok w ilości 18500,00 m2 oznakowania poziomego grubowarstwowego o

grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 2280,00 m2 i likwidacja oznakowania

poziomego w ilości 1300,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ciechanów, Zadanie 3:

wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1

rok w ilości 75082,22 m2 oraz oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i

trwałości co najmniej 3 lata w ilości 516,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym

Grodzisk Mazowiecki, Zadanie 4: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości

0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 24194,73 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie

Drogowym Ostrołęka, Zadanie 5: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości

0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 59740,00 m2 , oznakowania poziomego

grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 2920,00 m2 i likwidacja

oznakowania poziomego w ilości 600,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów

odblaskowych w ilości 680 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin- Nowy Dwór

Mazowiecki Zadanie 6: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm

i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 47500,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o

grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 600,00 m2 i likwidacja oznakowania

poziomego w ilości 30,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 180

szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Węgrów-Siedlce, Zadanie 7: wykonanie

oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w

ilości 98347,42 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co

najmniej 3 lata w ilości 356,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości

1217 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Radom, Zadanie 8: wykonanie oznakowania

poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 100979,64

m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w

ilości 1389,44 m2, likwidacja oznakowania poziomego w ilości 75,00 m2 oraz dostawa i montaż

punktowych elementów odblaskowych w ilości 922 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym
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Otwock-Piaseczno. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Specyfikacji

Technicznej oraz Przedmiarze robót (Część III SIWZ) oraz w kosztorysach ofertowych (Część IV SIWZ).

Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania,

zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia. 1.4. CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchni; CPV: 45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg; 1.5.

Ilości oznakowania poziomego do wykonania i likwidacji oraz ilości punktowych elementów

odblaskowych do dostawy i montażu nie podlegają zwiększeniu w zakresie poszczególnych zadań. Mogą

one ulec natomiast zmniejszeniu przez Zamawiającego w zależności od aktualnych potrzeb

występujących na drogach. W związku z tym wynagrodzenie będzie wynikało z ilości faktycznie

wykonanego, zlikwidowanego oznakowania oraz dostarczonej i zamontowanej ilości punktowych

elementów odblaskowych oraz ofertowej ceny jednostkowej. 1.6. W przypadku wskazania w opisie

przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego

procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu

zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów

referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 1.7.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa poniżej w

zakresie realizacji zamówienia. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą

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

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: - wykonanie oznakowania poziomego,

likwidacja oznakowania poziomego i montaż punktowych elementów odblaskowych. 1.8. Wykonawca

zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa powyżej.

Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie

krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa powyżej lub

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopie umów powinny

zostać zanonimizowane 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). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia
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umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Niezłożenie

przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej. 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, o których mowa powyżej. 1.9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu

zamówienia czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za

każdy przypadek. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45233221-4 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45233220-7

 

 

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: 30 
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lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

30

 

II.9) Informacje dodatkowe: 30 dni od daty podpisania umowy

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

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 4.1, jeżeli

Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty

budowlane polegające na wykonaniu na drogach publicznych oznakowania poziomego o wartości nie

mniejszej niż: - dla zadania 1 – 400 000,00 zł brutto każda, - dla zadania 2 – 200 000,00 zł brutto

każda, - dla zadania 3 – 400 000,00 zł brutto każda - dla zadania 4 – 150 000,00 zł brutto każda, - dla

zadania 5 – 350 000,00 zł brutto każda, - dla zadania 6 – 200 000,00 zł brutto każda, - dla zadania 7 –

400 000,00 zł brutto każda, - dla zadania 8 – 500 000,00 zł brutto każda, przy czym w przypadku

składania oferty na kilka części do każdej części mogą być te same roboty. 2) dysponują osobami

zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj.:  minimum 1 osobą z uprawnieniami do kierowania

robotami budowlanymi do każdej z części zamówienia. W przypadku składania oferty na więcej niż 4

części min. 2 osobami z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi, przy czym do każdej

części mogą być to te same osoby. Wymienione osoby powinny wykazać się doświadczeniem w

kierowaniu jedną zrealizowaną robotą budowlaną polegającą na wykonaniu na drogach publicznych

oznakowania poziomego w asortymencie zgodnym z przedmiotem zamówienia o wartości nie

mniejszej niż: - dla zadania 1 – 400 000,00 zł brutto każda, - dla zadania 2 – 200 000,00 zł brutto
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każda, - dla zadania 3 – 400 000,00 zł brutto każda, - dla zadania 4 – 150 000,00 zł brutto każda, - dla

zadania 5 – 350 000,00 zł brutto każda, - dla zadania 6 – 200 000,00 zł brutto każda, - dla zadania 7 –

400 000,00 zł brutto każda, - dla zadania 8 – 500 000,00 zł brutto każda, przy czym w przypadku

składania oferty na kilka części do każdej części mogą być te same roboty. 3) dysponują niezbędnym

sprzętem umożliwiającym wykonanie Zamówienia, w tym dysponują:  minimum 2 malowarkami

mechanicznymi do każdej z części zamówienia przy czym w przypadku składania oferty na kilka

części do każdej części może być ten sam sprzęt 4) części zamówienia, które nie mogą być powierzone

podwykonawcom:  obowiązek wykonania osobistego zamówienia przez wykonawcę w zakresie

wykonania oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i likwidacji

oznakowania poziomego. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z

nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,

musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

oraz przedstawić Zamawiającemu dokumenty określające: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów

innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu

zamówienia publicznego; 4) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności

dotyczą. 

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

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

 

 

 

 

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: 

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, po wezwaniu

Zamawiającego ma dostarczyć Zamawiającemu: 1. wykaz robót budowlanych spełniających warunek

podany przez zamawiającego w SIWZ część I pkt. 4.2., wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów

dotyczących wskazanych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz

wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania

tymi osobami; 3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych

wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie

dysponowania tymi zasobami; w tym dysponują minimum 2 malowarkami do każdej z części

zamówienia, przy czym w przypadku składania oferty na kilka części do każdej części może być ten
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sam sprzęt 4. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp. 

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)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

10.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: CZĘŚĆ 1

- 15 158,00 zł słownie: piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych i zero groszy CZĘŚĆ 2 - 8

630,00 zł słownie: osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych i zero groszy CZĘŚĆ 3 – 13 162,00 zł

słownie: trzynaście tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote i zero groszy CZĘŚĆ 4 - 4 258,00 zł słownie:

cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i zero groszy CZĘŚĆ 5 - 11 591,00 zł słownie:

jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i zero groszy CZĘŚĆ 6 - 7 464,00 zł słownie:

siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote i zero groszy CZĘŚĆ 7 - 14 547,00 zł słownie:

czternaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i zero groszy CZĘŚĆ 8 - 17 183,00 zł słownie:

siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote i zero groszy 10.2 Wadium może być wniesione w

następujących formach:  pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702

0233 1056 (w tytule przelewu należy podać Wykonawcę i numer postępowania),  poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach

ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 10.3

Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji

ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 10.4

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 10.5 Za skutecznie wniesione

wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na

koncie Zamawiającego. 10.6 Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z
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przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego

zawiadomienia o wycofaniu się. 10.7 Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych

w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych zostanie wykluczony z postępowania.

 

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: 
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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: 
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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

doświadczenie personelu w wykonaniu zamówienia 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
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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: 
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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: 

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,

gdy nastąpią: - warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - klęski żywiołowe; - zmiany spowodowane

warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od

przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych

urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; - zmiany będące następstwem okoliczności

leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez

Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub

dokumentacji technicznej urządzeń; - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w

szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji

decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,

uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub

innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub

zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania

umowy; - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące

niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; - w przypadku wystąpienia

którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec

odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób

należyty. b) Zmiany osobowe - zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co

najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo

geologiczne i górnicze lub w innych ustawach; - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje

przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne
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legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. c) Zmiany organizacji

spełniania świadczenia w zakresie: - zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu

umowy; - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług. d) Płatności -zmiany terminów

płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. e) Pozostałe okoliczności

powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy

zgodnie z SIWZ; - zmiana obowiązującej stawki VAT; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o

dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; - rezygnacja przez

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące

Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia

oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy

planowanymi świadczeniami; - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian

koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; - wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny

okres; 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2019-05-23, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

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
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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: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część

nr:
1 Nazwa:

Zadanie 1: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8

mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 85925,24 m2, oznakowania poziomego

grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 674,60

m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 822 szt. na

drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin- Płock,

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:Opis jak w

przypadku SEKCJI II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt 4) niniejszego ogłoszenia.
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233221-4, 45233220-7
 

 

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: 30
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

doświadczenie personelu w wykonaniu zamówienia 40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część

nr:
2 Nazwa:

Zadanie 2: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8

mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 18500,00 m2 oznakowania poziomego

grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 2280,00

m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 1300,00 m2 na drogach wojewódzkich

w Rejonie Drogowym Ciechanów,

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:Opis jak w

przypadku SEKCJI II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt 4) niniejszego ogłoszenia.
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233221-4, 45233220-7
 

 

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: 30
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

doświadczenie personelu w wykonaniu zamówienia 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część

nr:

3 Nazwa: Zadanie 3: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8

mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 75082,22 m2 oraz oznakowania poziomego
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grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 516,00

m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki

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:Opis jak w

przypadku SEKCJI II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt 4) niniejszego ogłoszenia.
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233221-4, 45233220-7
 

 

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: 30
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

doświadczenie personelu w wykonaniu zamówienia 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część

nr:
4 Nazwa:

Zadanie 4: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8

mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 24194,73 m2 na drogach wojewódzkich w

Rejonie Drogowym Ostrołęka

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:Opis jak w

przypadku SEKCJI II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt 4) niniejszego ogłoszenia.
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233221-4, 45233220-7
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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: 30
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

doświadczenie personelu w wykonaniu zamówienia 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część

nr:
5 Nazwa:

Zadanie 5: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8

mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 59740,00 m2 , oznakowania poziomego

grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 2920,00

m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 600,00 m2 oraz dostawa i montaż

punktowych elementów odblaskowych w ilości 680 szt. na drogach wojewódzkich w

Rejonie Drogowym Wołomin- Nowy Dwór Mazowiecki

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:Opis jak w

przypadku SEKCJI II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt 4) niniejszego ogłoszenia.
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233221-4, 45233220-7
 

 

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

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

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

okres w dniach: 30
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

doświadczenie personelu w wykonaniu zamówienia 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część

nr:
6 Nazwa:

Zadanie 6: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8

mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 47500,00 m2, oznakowania poziomego

grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 600,00

m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 30,00 m2 oraz dostawa i montaż

punktowych elementów odblaskowych w ilości 180 szt. na drogach wojewódzkich w

Rejonie Drogowym Węgrów-Siedlce

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:Opis jak w

przypadku SEKCJI II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt 4) niniejszego ogłoszenia.
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233221-4, 45233220-7
 

 

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: 30
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
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Kryterium Znaczenie

cena 60,00

doświadczenie personelu w wykonaniu zamówienia 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część

nr:
7 Nazwa:

Zadanie 7: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8

mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 98347,42 m2 , oznakowania poziomego

grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 356,00

m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 1217 szt. na

drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Radom

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:Opis jak w

przypadku SEKCJI II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt 4) niniejszego ogłoszenia.
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233221-4, 45233220-7
 

 

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: 30
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

doświadczenie personelu w wykonaniu zamówienia 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część

nr:
8 Nazwa:

Zadanie 8: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8

mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 100979,64 m2, oznakowania poziomego

grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 1389,44

m2, likwidacja oznakowania poziomego w ilości 75,00 m2 oraz dostawa i montaż

punktowych elementów odblaskowych w ilości 922 szt. na drogach wojewódzkich w

Rejonie Drogowym Otwock-Piaseczno

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:Opis jak w

przypadku SEKCJI II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt 4) niniejszego ogłoszenia.
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233221-4, 45233220-7
 

 

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: 30
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

doświadczenie personelu w wykonaniu zamówienia 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

 

 


