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Ogłoszenie nr 519852-N-2020 z dnia 2020-03-04 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 
Miasto Radlin: Remont cz ąstkowy nawierzchni bitumicznych i inne roboty bie żącego utrzymania

dróg z podziałem na zadania.

Zamieszczanie ogłoszenia:  Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy:  Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinan sowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie 
Nazwa projektu lub programu  
O zamówienie mog ą ubiega ć się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, któr ych 
działalno ść, lub działalno ść ich wyodr ębnionych organizacyjnie jednostek, które b ędą realizowały 
zamówienie, obejmuje społeczn ą i zawodow ą integracj ę osób b ędących członkami grup społecznie
marginalizowanych Nie 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiaj ący Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj ący powierzył/powierzyli przeprowadzenie
post ępowania Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj ący powierzył/powierzyli prowadzenie 
post ępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj ących  Nie 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj ącymi z innych pa ństw członkowskich Unii
Europejskiej Nie 
W przypadku przeprowadzania post ępowania wspólnie z zamawiaj ącymi z innych pa ństw 
członkowskich Unii Europejskiej – maj ące zastosowanie krajowe prawo zamówie ń publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Radlin, krajowy numer identyfikacyjny 273359940, ul. ul. Rymera  15 , 44-
310  Radlin, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 590 200, , e-mail zamowienia@radlin.pl, , faks 
324 590 205. 
Adres strony internetowej (URL): www.miasto.radlin.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 ZAMAWIAJ ĄCEGO: 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 bezpo średni dost ęp do dokumentów z post ępowania mo żna uzyska ć pod 
adresem (URL)  Tak 
https://miasto.radlin.pl/category/ogloszenia-o-zamowieniach/ 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona b ędzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia Tak 
https://miasto.radlin.pl/category/ogloszenia-o-zamowieniach/ 
Dostęp do dokumentów z post ępowania jest ograniczony - wi ęcej informacji mo żna uzyska ć pod 
adresem Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu nale ży przesyła ć: 
Elektronicznie  Nie 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o do puszczenie do udziału w post ępowaniu w 
inny sposób:  Nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopus zczenie do udziału w post ępowaniu w inny 
sposób:  Tak 
Inny sposób: 



Forma pisemna, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
44-310 Radlin, ul. Rymera 15, II piętro, Sekretariat, pokój nr 301 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz ędzi i urz ądzeń lub formatów plików, które 
nie s ą ogólnie dost ępne  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 zamawiaj ącego: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i 
inne roboty bieżącego utrzymania dróg z podziałem na zadania: 
Numer referencyjny: PZP.271.16.GKE.2019 
Przed wszcz ęciem post ępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dial og techniczny 
Nie 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o mo żliwo ści składania ofert cz ęściowych  
Zamówienie podzielone jest na części: Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu mo żna składa ć w odniesieniu do:  
wszystkich części 
Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do udzielenia ł ącznie nast ępujących cz ęści lub grup cz ęści:  
NIE 
Maksymalna liczba cz ęści zamówienia, na które mo że zostać udzielone zamówienie jednemu 
wykonawcy:  2 
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 -
okre ślenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług ę lub roboty budowlane: W skład 
zamówienia wchodzi następujący zakres: wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg
powiatowych i gminnych masą mineralno – asfaltową na gorąco, regulacja krat i włazów oraz naprawa 
spękań nawierzchni jezdni masą zalewową na gorąco, frezowanie korekcyjne, przełożenie krawężnika (z 
wymianą lub bez), wyrównanie podbudowy materiałem kamiennym, przełożenie nawierzchni z kostki (z 
wymianą lub bez) oraz przełożenie obrzeża. Szacunkowy zakres prac – podano w tabelach w formularzu 
ofertowym; drogi do wykonania remontu zostaną określone w protokole przekazania. 
II.5) Główny kod CPV: 45233120-6 
Dodatkowe kody CPV:  
II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: PLN 
II.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w a rt. 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 b ędzie zamówienie lub okres, na który została zawarta  umowa 
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynam iczny system zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub 
data rozpocz ęcia:   lub zakończenia: 2020-12-18 
II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia  okre ślonej działalno ści zawodowej, o ile 
wynika to z odr ębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: Zadanie nr 1: 150 
000,00 zł Zadanie nr 2: 100 000,00 zł 
Informacje dodatkowe 



III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej trzy zamówienia 
w których wystąpiły prace związane z wykonaniem robót polegających na remoncie cząstkowym 
nawierzchni bitumicznej dróg o wartości min. 100 tys. złotych każdy; 2) Wykonawca dysponuje i skieruje 
do realizacji przedmiotu zamówienia osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w
pełnieniu funkcji Obsługi Inwestorskiej / Kierownika Budowy / Kierownika Robót. Okres doświadczenia 
należy liczyć od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do dnia złożenia oferty. 
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: Tak 
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre ślone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ar t. 24 ust. 5 ustawy Pzp  Nie 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU WSTĘPNEGO 
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI U DZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI O świadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ,
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY 
PZP: 1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Zaświadczenia właściwej 
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż trzy 
miesiące przed terminem składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZE NIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:  
1) opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony na kwotę: 
Zadanie nr 1: 150 000,00 zł, Zadanie nr 2: 100 000,00 od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 2) wykaz robót budowlanych wykonanych 
nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów czy te roboty zostały 
wykonane należycie. Dowodami o których mowa mogą być referencje lub inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. 3) wykaz osób , skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZE NIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie. 
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) Zamawiaj ący żąda wniesienia wadium:  Tak 
Informacja na temat wadium 
Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert określonym w pkt 
XXIII.1 SIWZ. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań: Zadanie nr 1: 4 000,00 zł (cztery tysiące 
złotych) Zadanie nr 2: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych). 
IV.1.3) Przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : Nie 
IV.1.4) Wymaga si ę 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 
IV.1.5.) Wymaga si ę 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 zost aną zaproszeni do udziału w post ępowaniu 
NIE DOTYCZY
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynam icznego systemu zakupów:  NIE DOTYCZY
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronic znej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy wskaza ć elementy, których warto ści b ędą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje si ę ograniczenia co do przedstawionych warto ści, wynikaj ące z opisu przedmiotu 
zamówienia:  NIE DOTYCZY
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Wysokość kar umownych 10,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art . 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony) Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjn y, partnerstwo innowacyjne NIE DOTYCZY
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszenie m NIE DOTYCZY
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  NIE DOTYCZY
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjne go  NIE DOTYCZY
IV.4) Licytacja elektroniczna NIE DOTYCZY
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Możliwość i warunki zmiany niniejszej umowy: 1) dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu 
zamówienia o tyle dni ile trwała przeszkoda lub wstrzymanie prac spowodowane: a) wystąpieniem 
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminowe wykonanie prac, b) 
prowadzeniem i opóźnieniem robót kolidujących z przedmiotem umowy przez inne podmioty, c) zmianą 
przepisów prawnych w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia a dotyczących przedmiotu zamówienia i
wynikających z tego obowiązków Wykonawcy, d) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były 
w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, e) uwarunkowania społeczne (protesty, 
listy, petycje), f) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia Umowy, o 
charakterze działania siły wyższej, g) w przypadku zmian w umowie dokonanych zgodnie z art. 144 ust. 1, 
3 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) dopuszcza się zmianę treści niniejszej umowy w zakresie: a)
wartości zamówienia, która może zostać spowodowana ustawową zmianą stawki VAT, b) zmniejszenia 



wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu 
przedmiotu umowy, c) wykonania przedmiotu zamówienia, która może zostać spowodowana zmianą 
przepisów w zakresie wymogów certyfikacji, świadectw i dopuszczeń, d) osoby pełniącej funkcję 
Kierownika Budowy pod warunkiem zaproponowania osoby o kwalifikacjach i okresie doświadczeniu nie 
krótszym niż wskazane w SIWZ, e) podwykonawstwa, pod warunkiem zaproponowania podmiotu nie 
gorszych kwalifikacjach, jeżeli wykonawca opierała się na jego zasobach składając ofertę, f) zasad 
płatności wynagrodzenia w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia tj. wprowadzenia faktur 
częściowych zgodnie z wykonanym zakresem. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udost ępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): NIE DOTYCZY
Środki słu żące ochronie informacji o charakterze poufnym  NIE DOTYCZY
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopus zczenie do udziału w post ępowaniu: 
Data: 2020-03-19, godzina: 11:45, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
> 
IV.6.3) Termin zwi ązania ofert ą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków, które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści 
zamówienia:  Nie 
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Część nr: 1 Nazwa: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych i inne roboty 
bieżącego utrzymania dróg.

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 
-okre ślenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług ę lub roboty budowlane: W skład 
zamówienia wchodzi następujący zakres: wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg
powiatowych masą mineralno – asfaltową na gorąco, regulacja krat i włazów oraz naprawa spękań 
nawierzchni jezdni masą zalewową na gorąco, frezowanie korekcyjne, przełożenie krawężnika (z wymianą
lub bez), wyrównanie podbudowy materiałem kamiennym, przełożenie nawierzchni z kostki (z wymianą lub
bez) oraz przełożenie obrzeża. Szacunkowy zakres prac – podano w tabelach w formularzu ofertowym; 
drogi do wykonania remontu zostaną określone w protokole przekazania. 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń(CPV): 45233120-6, 
3) Wartość części zamówienia(je żeli zamawiaj ący podaje informacje o warto ści zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-12-18
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00



Okres gwarancji 30,00
wysokość kar umownych 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: NIE DOTYCZY

Część nr: 2 Nazwa: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i inne roboty 
bieżącego utrzymania dróg.

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 
-okre ślenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług ę lub roboty budowlane: W skład 
zamówienia wchodzi następujący zakres: wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg
gminnych masą mineralno – asfaltową na gorąco, regulacja krat i włazów oraz naprawa spękań 
nawierzchni jezdni masą zalewową na gorąco, frezowanie korekcyjne, przełożenie krawężnika (z wymianą
lub bez), wyrównanie podbudowy materiałem kamiennym, przełożenie nawierzchni z kostki (z wymianą lub
bez) oraz przełożenie obrzeża. Szacunkowy zakres prac – podano w tabelach w formularzu ofertowym; 
drogi do wykonania remontu zostaną określone w protokole przekazania. 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń(CPV): 45233120-6, 
3) Wartość części zamówienia(je żeli zamawiaj ący podaje informacje o warto ści zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-12-18
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Wysokość kar umownych 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: NIE DOTYCZY.


