http: l lbzpl.portal.uzp. gov. pl/index.php?ogloszenie-show&pozycj...

na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetow

www.pzdgarwolin.pl

ka: Wykonanie remontów cząstkowych na drogach
atu garwolińskiego z podziałem na zadania; Zadanie

WoIa Rębk
powiatowych

Remont
stkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej
Zadanie Il Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu grysow
kamiennych emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C 65 83 PU -RC
(K1 _ 65)
Numer og
31983 - 2015; data zamieszczenia: 06.03.2015
o OSZENlE O ZAMOW|ENlU - roboty budowlane

!-

zamleszczanie

ia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy zamówien ia publicznego.

SEKCJA
!, 1)

l:

AJ cY

ZAMA

NAZWA

: Powiatowy

l

Adres strony

zamawiającego

RoDzAJ

T

:

www. pzd ganłoli

n.

pl

zAMoW!ENlA
oTU zAMoWlENlA

oKRESLENlE

u przez zamawiające go : \Ał ko na n ie remo ntów cząstkowych

II.1.1)Nazwa nada

zamówie

drogach

powiatu garwolińskiego z podziałem na zadania,, Zadanie l - Remont cząstkowy

grysów kamiennych
l1.1.2)

n

i

nakładki bitum|cznej Zadanie ll - Remont cząstkowy nawiezchni

nawierzchni w tech

n

a

pzy użyciu

ulsji asfaltowej szybkorozpadowej C 65 83 PU -RC (K1 - 65),

i

Rodzaj

nia: roboty budowlane.
oraz wieIkości lub zakresu zamówienia: przedmiot zamówienia

!1.1.4)Określenie p
obejmuje; \A,!

remontów cząstkowych na drogach powiatowych powiatu ganivolińskiego z

podziałem na

,,

drogach

w technologii nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0,8 według

PN-EN, KR 1-2,
założeniuminimalnej
200 m2. 1,Drogi

lz9

Przemysłowa 45, 08-410 Wola

JĄGEGO: Administracja samoządowa

sEKCJA
lI.1)

, ul.

ie, tel. 025 6822215

Rębkowska, woj.

1.2)

Zaząd Drog w Garwolinie

Zadanie l Zamówienie obejmuje wykonanie remontów cząstkowych nawiezchni na

ścieralna, o ogólnej powierzchni B 000 m2 w ilości średnio75 kglm2,

pzy

ni remontowanej nawierzchni na całej szerokościjezdni nie mniejszej niz

towe na terenie działalnościSłuzby Drogowo-Mostowej w Ganłolinie w ilościm2 - 2

2O15-03-06 14:5'7
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na terenie działalnościSłuzby Drogowej w Trojanowie w ilośc| m2 - 4 000 3.Drogi

000 2.Drogi
powiatowe na terenie

iałalnościSłuzby Drogowejw Maciejowicach w ilościm2 - 2 000 Szczegółową

lokalizację planowan

do wykonania remontów cząstkowych zostaną wskazane

pzez Kierownikow

poszczegolnych

Drogowych. Zadanie ll Zamowienie obejmuje wykonanie remontów cząstkowych

nawiezchni na

powiatowych- teren działalnościPowiatowego Zarządu Drog w Garuvolinie przy

uźyciu grysow kami

nych i emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C 65 83 PU -RC

cząstkowy nawierzch

i

Zamawiającego w

(Kl - 65) - Remont

o głębokościwyboju średnio3,0 cm w miejscach wyznaczonych
i m2 - 6 000 według

pzez

ponizszego zestawienia; 1.Drogi powiatowe na terenie

działalnościSłuzby

-Mostowejw Garwolinie w ilościm2 - 1500 2.Drogi powiatowe na terenie

działalnościSłuzby

owej w Trojanowie w ilościm2 - 3 000 3.Drogi powiatowe na terenie działalności

Słuzby Drogowejw M

w ilościm2 - 1 500 Dokładne miejsca wykonywania remontow zostaną

pzez Kier

wskazane

l1,1.6)Wspólny

ików poszczególnych Słuzb Drogowych
k

Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

l1.1.7|

Czy

się złożenie ofeńy częściowej: tak, liczba części,,2

I1.1.8)

Czy

się złożenie ofeńy wariantowej: nie.

l1.2)

czAs TRWANIA

SEKCJA lll: INFO
FINANSOWYM
ll1.1)

ZAMOWIE

N

lA LU B TERMIN VVYKONAN lA: Zakonczen ie:

29, 05. 20

1

5.

ACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM EKONOMlCZNYM
HNlczNYM

l

WADlUM

lnformacja na temat
nawiezchni w tech
16/100)Zadanie

: ZamawiĄący wymaga wniesienia wadium; Zadanie l - Remont cząstkowy
i|

nakładki bitumicznej - 2 019,16zł (słownie: dwa tysiące dziewiętnaście złotych

ll-

cząstkowy nawierzchni pzy użyciu grysów kamiennych iemulsji asfaltowej

szybkorozpadowej C

83 PU -RC (K1 - 65) - 1 350,00zł (słownie;jeden tysiąc trzysta pięcdziesiąt

złotych).

x1.2|zALlczKl
ll1.3)

WARUNKl

W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

NKoW

SPEŁNIANIA TYCH
ll1.3.2)

Wiedza

i

oświadczenie

Opis sposobu
Za spełnien

nia oceny spełniania tego warunku
waru

n

ku wiedzy i d oświadcz enia Zamawialący uzna wy kaz robot

b u

dowla nych,

wykonanyc w okresie ostatnich S-ciu lat \.201012011120121201312014r. przed upływem
terminu

najmniej2

ania ofeń, (a jeżeli okres prowadzenia działalnościjestkrótszy - w tym okresie), co
drogowych; - dla zadania l - (w tym; wykonywania remontów cząstkowych

nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej - o wańości nie mniejszej niż 180 000,00zł brutto

2z9
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kazda, lub o zakresie żeczowym wykonywania remontów cząstkowych nawierzchniw
technologii

bitumicznej nie mniejszym niz 5 000m2 ogołem), - dla zadania ll - (w tym;
remontow cząstkowych nawierzchni

wykonywa

pzy uźyciu grysów kamiennych i emulsji

asfaltowej

ybkorozpadowej C 65 83 PU -RC (K1 - 65) - o wańości nie mniejszej niż 100

000,00zł

każda,lub - o zakresie rzeczowym wykonywania remontow cząstkowych

pzy

naWle

-Rc (Kl

użyciu grysow kamiennych iemulsjiasfaltowejszybkorozpadowejC

) nie mniejszym niz - 3 000m2 ogołem) -wraz

-

65 83 PU

z podaniem ich rodzaju iwańości,

wykonania (załącznik Nr 5)dla zadania l i ll oraz zzałączeniem dowodów

daty i mi

dotyczącyc

najwazniejszych robót, określających,czy roboty te zostały wykonane w sposob
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

nalezyty

i

prawidłowo ukończone.

techniczny

l!1,3.3)

Opis sposobu

ywania oceny spełniania tego warunku

Zaspel

waru

zamowle

,

n

ku dysponowan ia od powied

n

i

m potencjałem tech

n

icznym do realizaĄi

ZamawiĄący uzna, że \AĄlkonawca posiada lub będzie dysponował jednostkami
z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. pzewidzianego do

spzętu wr

ia - na załączonym formulazu - załącznlk Nr 4 dla zadania l, - zgodnie z

wykonania
Wy

w punkcie 5.3. lnstrukcji dla \Ąłkonawcow; * \Altwórnia mas bitumicznych o

mleszanlu

m lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych- szt.

1

(dopuszcza się zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, w tym pzypadku należy podać żródło
do mas bitumicznych z automatycznym sterowaniem i podgrzewaną deską

zakupu),
typu zag

ającego -szt1, Walce stalowe 8- l0 M9 i 11-14 Mg - szt. 1+1, Urządzenie do

oczyszcza

nawiezchni - szt. 1, Samochody samowyładowcze z pzykryciem w czasie

transpońu

i

oczekiwania na rozładunek - w ilościzapewniającej ciągłośórobot,

z urządzeniem do mechanicznego sterowania i dozowania lepiszcza

Skrapiarka
- szt. 1, Za pełn ien ie waru

realizaĄi

(*ad. 1 i 2
z )ego

n

im potencjałem tech

n

icznym do

spzętu wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

pzewidzi

Skrapiarka

ku dysponowan ia od powied

ia, Zamawiający uzna, ze \Ąłkonawca posiada lub będzie dysponował

jedn

zadania ll

n

do wykonania zamowienia - na załączonym formulazu - załącznik Nr 4 dla
-

ie zwyszczególnieniem w punkcie 5,3. lnstrukcji dla \ĄĄlkonawcow;

szt, 1*, Uządzenie do zagęszczania remontowanej nawiezchni -szt.

1",

ternatywnie zestaw do sektorowego skrapiania nawiezchni i rozkładania kruszywa
eniem- szt. 1), Uządzenie do oczyszczania miejsc remontowanych nawierzchni

- szt. 1,

II1.3.4)Osoby

ne do wykonania zamówienia

Opis sposobu

onywania oceny spełniania tego warunku

Za

3z9

warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
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uzna dysponowanie osobami; - Kierownik robót posiadający uprawnienia
kierowania robotami drogowymi (minimum jedna osoba), laborant (minimum

budowlane

jedna

), majster robot bitumicznych (minimum jedna osoba), operator układarki, (minimum

jedna

), operator

walca (minimum jedna osoba), operator skrapiarki, (minimum jedna

osoba), -

cznik Nr 3, dla zadania l, - wraz z oświadczeniem, ze osoby, które będą

uczestni

w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy

posiadania takich uprawnien. Za spełnienie warunku dysponowania

nakładają

osobami

nymi do wykonywania zamówienia, ZamawiĄący uzna dysponowanie osobami

-

bót posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi

kierownik
(minimum j

na osoba), laborant (minimum jedna osoba), majster robót bitumicznych (minimum

jedna

,

operator skrapiarki, (minimum jedna osoba),wraz z informacjami na temat ich
owych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

kwalifikacji
zamoWlen

,

a talże zakresu wykonywanych

do

pzez nie czynności oraz informacją o podstawie

ia tymi osobami. na załączonym formularzu - załącznlk Nr 3 dla zadania ll - wraz

z oświad

iem, że osoby, które będą uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia, posiadają

Wymagane

ienia, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

ll1.3.5)

Sytuacja

konomiczna ifinansowa

Opis sposobu

wania oceny spełniania tego warunku

1. Za

nie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, ZamawiĄący uzna

osWl

,

ze \Ąkonawca dysponuje środkami finansowymiw kwocie; -dla zadania l

Remont

-

nawierzchniw technologii nakładki bitumicznej -210 000,00zł - dla zadania ll

nawiezchni pzy użyciu grysow kamiennych i emulsji asfaltowej

- Remont

j C 65 83 PU -RC

(Kl - 65) -

140 000,00zł, - niezbędnymi do wykonania

(naZałączniku Nr 2) dlazadania l i ll, 2. posiadanie opłaconej polisy opiewającej
na kwotę

n

mniejszą niz 50 000,00 zł aw pzypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia
,

ze \Ękonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

działal nościzwiązanej z
ll1.4)

lNFoRMACJA

VVYKONAWCY W

ORAZ NIEPODLEGA
ll1.4.1)W zakresie

PoTWl

4z9

E

N

KoW

U

DzlAŁU W PosTĘ PoWAN lU

ia spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w ań. 22 ust.
ia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykonanych

wnioskow

prowadzenia dzi

i

i

oraz

wy

RDZEN lA sP EŁN|ANIA WARU

WYKLUCZENIU NA PoDsTAWlE ART.24 UsT.1 USTAWY

wykaz robót

miejsca

rzed m iote m zamówien ia.

OSW|ADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

{ ustawy, oprócz

składania ofeń

p

o

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

a jezeli

okres

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty

z

załączeniem dowodów dotyczących najwazniejszych robot,

ż015-03-06 14:57
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y roboty te zostały wykonane w sposób nalezyty oraz wskazujących, czy zostały

wykonane

zzasadami sztuki budow|anej i prawidłowo ukończone;

wykaz narzędzi,

posażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub

robot budowlan
dysponowania ty

.

:

w celu

o

podstawie do

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w

szczegolności

wykonania zamówienia wraz

z

informacją

zasobami;

Wykaz

za świadczenieusług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

od

z

wraz

info

niezbędnych do

budowlanymi,

jami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
ania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie,

osoby, które będą uczestniczyć
, jeżeli ustawy nakładają

Wyma9ane

w

wykonywaniu zamówienia, posiadają

obowiązek posiadania takich uprawnień;

o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzwiązanej z

przedmiotem za
ll1.4.2| W

zakresie

ia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust.1 ustawy,

należy przedłożyć:

o oświadczenie o
aktualny odpis

podstaw do wykluczenia;

właściwegorejestru lub

centralnej ewidencji

i

informacji

o

działalności

gospodarczej, j

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw

wykluczenia w oparciu o ań.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej

niz

6

upływem terminu składania wnioskow

miesięcy

postępowaniu o

o

dopuszczenie do udziału w

elenie zamówienia albo składania ofert;

właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

aktualne za

z

opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał pzewidziane

wykonawca nie

alega

prawem zwolni

ie, odroczenie lub rozłożeniena raty zaległych płatnościlub wstzymanie w
decyzji właściwegoorganu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące pzed

całościwy
upływem termi
zamówienia albo

o udzielenie

ia ofert;

ia Społecznego potwierdzĄące, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

Rolniczego

składek na

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

aktualne

5z9

z

u

zdrowotne

i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
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prawem

, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub wstzymanie

Z

w

decyzji właściwegoorganu - wystawione nie wcześniejniz 3 miesiące przed

całości

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

upływem termi

o udzielenie

zamówienia albo

adania ofert;

aktualną

z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonymw art.24 ust. 1 pkt 4-8
nle wcześniejniz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

ustawy,

dopuszczenie do

ziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń;

aktualną in

z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w

art. 24 ust. 1 pkt 9

ą nie wcześniejniz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

ustawy,

dopuszczenie do działu w postępowaniu o udzielenie zamowienia albo składania ofeń;
Il1.4.3)

iotów zagranicznych

Dokumenty

Jeżeliwykonawca

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

ll1.4,3.1) dokument

potwierdzający, że:
nie otwańo jego

acji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy

przed upływem

inu składania wnioskow

udzielenie

o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

albo składania ofert;

nie zalega z

iem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo

że uzyskał

ziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności

lub wstzymanie

całościwykonaniadecyĄi właściwegoorganu - wystawiony nie wcześniej niz 3

miesiące przed

u

o udzielenie

terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo składania ofert;

nle ozeczono

niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niz 6

miesięcy pzed

m terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie

albo składania ofeń;

l11.4.3.2|

zaświadczenie
zamieszkania

wystawione nie
dopuszczenie do
X1.4.4|

6z9

Dokumenty

organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
ktorej dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w ań. 24 ust. 1 pkt 4-8

niej niz

6

-

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń;

e pzynależnoścido tej samej grupy kapitałowej

ż015-03-06 14:57
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.

lista podmiotow

do tej samej grupy kapitałowejw rozumieniu ustawy

2007 r. o

lncji

i

konsumentow albo informacji

z dnia

16 lutego

o tym, ze nie należy do

grupy

kapitałowej;
ll1,6)

lNNE DoKUME

lnne dokumenty ni

ione w pkt ll1.4) albo w pkt

ll1.5)

Formularz ofeńy dla

nia l i ll, wypełniony formulaz kosztorysu ofeńowego dla zadania l i ll, wykaz

podmiotow, ktore będ

uczestniczyć w wykonaniu zamowienia jako podwykonawcy wraz z podaniem ich

nazw,

atalże

wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 6 S|WZ dla zadania l i ll,

oświadczenie, ze

awca dysponuje środkami finansowymiw kwocie; - dla zadania l - Remont
w technologii nakładki bitumicznej - 210 000,00zł , - dla zadania ll - Remont

cząstkowy
cząstkowy nawiezc

PU -RC (K1 - 65) -

1

C 65 83

i przy użyciu grysow kamiennych i emulsji asfaltowej szybkorozpadowej

000,00zł, niezbędnymi do wykonania zamówienia (Załącznik Nr 2 SIWZ) dla

zadanialill,pi

zobowiązanie innych podmiotów do oddania \Alkonawcy do dyspozycji

niezbędnych

na potzeby wykonania zamówienia, wykaz posiadanego spzętu laboratoryjne9o, a

w pzypadku braku
zamówienie, kopia

o laboratorium nalezy podac laboratorium, ktore będzie obsługiwało
mentu wadialnego dla zadania l i ll

SEKCJA lV: PROC
lV.1)

TRYB UDZIELE

lV.1,1) Tryb

lV.2)KRYTERlA
lV.2.1) Kryteria
'l

zAMoWlENlA
zamówienia: pzetarg nieograniczony,

oFERT
ofeń: cena oraz inne kryteria związane z pzedmiotem zamowienia:

-Cena-95

2 - GWARANCJA lV.4)

lNFoRMACJE

lV.4.1)

MlNlsTRAcYJNE

Adres strony nternetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamowlenla: www

Specyfikację

lin.pl
h warunków zamówienia można uzyskaó pod adresem: Powiatowy

Zaząd

Dróg w Garwolinie ul. Pzemysłowa 45,08-410 Wola Rębkowska, pokój nr 6,.
lV.4.4) Termin
23.03.2O15 godzina

Wola Rębkowska,
lV.4.5) Termin

30, miejsce: Powiatowy

Zaząd Drog w Garwolinie

ul. Przemysłowa 45, 08-4,10

nr 3 tj. sekretariat

ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń).

lY.4.17| Czy

się unieważnienie postępowania o udzlelenie zamówienia, w przypadku

nieptzyznania środ

pochodzący ch z budżetu U nii Europejs kiej oraz niepod legających zwrotowi

środków z pomocy

7z9

nia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń:

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

2015-03-06 14:57

http: l hzpl.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:sh

KI1)

&pozy cj.,.

miały być przeznaczone na sfinansowanie całościlub częścizamówienia: nie

Hand!u (EFTA),

CZĘSC Nr:

ow

FERT

NF
: Remont cząstkowy

1

nawiezchniw technologii nakładki bitumicznej.

wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamowienie obejmuje

Krótkiopis

cząstkowych nawiezchni na drogach powiatowych w technologii nakładki

wykonanie re

u asfaltowego o uziarnieniu 0,8 według

bitumicznejz

ni B 000 m2 w ilości średnio75 kglm2,

ogolnej

PN-EN, KR 1-2, warstwa ścieralna,o

pży założeniuminimalnej powierzchni

na całejszerokościjezdni nie mniejszej niż200 m2. 1.Drogi powiatowe na

remontowanej

Słuzby Drogowo-Mostowejw Garwolinie w ilościm2 -2 000 2.Drogi powiatowe

terenie działal

i

na terenie dzia

ościSłuzby Drogowej w Trojanowie w ilości m2 - 4 000 3,Drogi powiatowe na

terenie działal

i

Słuzby Drogowejw Maciejowicach w ilości m2 - 2 000 Szczegołową lokalizację

wykonania remontów cząstkowych zostaną wskazane przez Kierowników

planowanych

poszczególnych

b Drogowych,,

2)Wspólny

Zamówień (CPV): 45.23,31.42-6.

3) Czas trwania

termin wykonania

:

Zakonczenie:

29. 05.20

1

5.

ofeń: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

4)Kryteria
1. Cena - 95

JA-5

2. GWA

CZĘŚĆ Nr:2

: Remont cząstkowy nawierzchni

j C 65 83 PU

asfaltowej sz
1)

-Rc (K1

pzy użyciu grysów kamiennych i emulsji

- 65).

wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje

Krótkiopis

cząstkowych nawiezchni na drogach powiatowych- teren działalności

wykonanie
Powiatowego

rządu Dróg w Ganłolinie pży uzyciu grysow

c6583PU

(Kl - 65) - Remont cząstkowy nawiezchni o głębokościwybojuśrednio3,0 cm w

i emulsji asfaltowej

szybkorozpadowej

miejscach wyz

onych przez Zamawiającego w ilościm2 - 6 000 według ponizszego zestawienia;

1.Drogi

na terenie działalnościSłuzby Drogowo-Mostowejw Garwolinie w ilościm2 -

1

atowe na terenie działalnościSłuzby Drogowejw Trojanowie w ilościm2 - 3 000

500 2.Drogi

na terenie działalnościSłuzby Drogowejw Maciejowicach w ilościm2 - 1 500

3.Drogi powi

wykonywania remontów zostaną wskazane przez Kierown ików poszczegolnych

Dokładne miej
Słuzb

k Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6,

2)Wspólny
3) Czas tnivania

l

4) Kryteria

termin wykonan

ia :

Zakończenie

:

29. 05. 20

1

5.

ofeń: cena oraz inne kryteria związane z pzedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

8z9

2O15-03-06 l4:5'7

http: l tbzpl .portal.uzp. gov,pllindex.php?ogloszenie-show&pozycj...

2, GWAR

9z9
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