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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pzd9arwolin.pl

Wola Rębkowska: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin
Oziemkówka - Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna - Zelechów
Dudki - Trojanów w km 29+555 + 30+785
Numer ogłoszenia: 58687 - 2015; data zamieszczenia: 24.04.2015
OGŁOSZENlE O ZAMOWIENlU - roboty budowlane
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-
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blicznego.

ZAMAW|AJACY

l. 1) NAZWA

lADRES: Powiatowy Zarząd Drog w Garwolinie

, ul.

Pzemysłowa 45, 08410 Wola

Rębkowska, woj. mazowieckie, tel. 025 6822215.
Ad res strony i nternetowej zamawiającego
l. 2) RODZAJ

r

www. pzd ganłol i n. pl

ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA ll: PRZEDM|OT ZAMOWIENIA
!1.1

)

oKREŚLENlE PMEDMIoTU zAMoWlENlA

l1.1.1) Nazwa nadana

zamówieniu przezzamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W

Garwolin - Oziemkowka - Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna - Żelechow- Dudki- Trojanóww km
29+555 * 30+785.
l1.1.2)

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

l1.1,4)

określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje

wykonanie pzebudowy drogi powiatowej Nr 1330WGanłolin - Oziemkówka - Miastkow Kościelny -Zwola
Poduchowna - żelechow - Dudki

- Trojanów

RoBoTy pRZYGQTOWAWCZE Prace

w km 29+555 * 30+785 Przebudowa drogi obejmuje:

pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe

w terenie równinnym w ilości1,23 km Mechaniczne karczowanie pnio średnicyponad 1 m w ilości20 szt.

\Ąwożenie karpiny, transpoń na odl. do 2 km w ilości40 m" Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości3 cm w ilości 6,3 m2 Mechaniczne rozebranie nawiezchni
z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości za dalsze 2 cm w ilości 6,3 m2 Rozebranie podbudowy
zRruszywa kamiennego o grubości 15 cm w ilości6,3 m2 Rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubości za dalsze 5 cm w ilości 6,3 m2 Rozebranie pzepustów rurowych - rury betonowe
o średnicy40 cm na Ąazdach w ilości36 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o średnicy60
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cm w ilości 8,6 m Rozebranie ścianekczołowych i ław betonowych w ilości 3,84 m3 Wywiezienie gruzu

spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległoścdo 1 km w ilości8,18 m" ROBOTY

ZlEMNE Roboty ziemne popzeczne

( bez transportu )wykonywane mechanicznie w gr. kat. lll w ilości

343,6 m'VWkonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. lll z transportem urobku na odkład na odl. do 1 km
w ilości1373,4 m3

oDWoDNlENlE Ułożenieprzepustów źelbetowych pod koroną drogi,

rury o średnicy

,10
60 cm na ławie tłuczniowej gr. 20 cm w ilości m Wykonanie ścianek czołowych pzepustow Q 60 w

ilości1,92m3\AlVkonanieprzepustuzblachyfalistejośrednicy1,84x1,39mzwypełnieniempzestrzeni
pomiędzy konstrukcją istniejącego przepustu, a wkładką metalową ciekłym betonem B-20 w ilości11 m

\Ąkonanie ścianekczołowych przepustu AROT z betonu B-25 w ilości10,88 m" Ustawienie barier
ochronnych stalowych jednostronnych w ilości32 m Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z
pochwytem i pzeciągiem z rur stalowych fi 60 mm i fi 38 mm, rozstaw słupkow 1 ,5 m z rur fi 60 mm w
ilości 7,4 m Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, grubośćnamułu 30 cm w ilości
402 m Załadunek iwywóz gruntu kat. lll z renowacji rowu na odkład na odl. do 'l km w ilości48,24 m3

PODBUDOWA \Ąkonanie koryta na poszerzeniach jezdni, głębokośckoryta 10 cm, kat. gr, lll z zał. i
wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km w ilości2956,97 m'Wykonanie koryta na poszezeniach
jezdni, dodatek zadalsze 35 cm głębokościkoryta, kat. gr.

lllzzał. iwywiezieniem

urobku na odkład na

odl. do 1 km w ilości2956,97 m'\Ąń7konanie warstwy odsączającej na poszezeniach, zagęszczanie

mechaniczne, 9r, w-wy po zagęszczeniu 10 cm w ilości2956,97 m" \ĄĄlkonanie warstwy odsączającej na
poszerzeniach, zagęszczanie mechaniczna, zadalsze 10 cm gr. warstwy pozagęszczeniu w ilości
2956,97m" \Ąkonanie podbudowy zkruszywa łamanego przy grubościwarstwy po zagęszczeniu 20 cm
w ilości2956,97 m" \Ąrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2,

wbudowanym mechanicznie w ilości380,78 Mg Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum.
w ilości7736,0 m' Skropienie nawiezchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 7736,0 m' Ułożenie

geosiatki szerokości 0,9 m ( 50 kN ) w ilości 2214

m2

NAWERZCHN|A Warstwawiążąca nawierzchni

wykonana z betonu asfaltowego wg PN - EN, KR-3, grubośc warstwy po zagęszczeniu 4 cm w ilości 7736

m'Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, , KR-3, gruboścwarstwy
po zagęszczeniu 4 cm z uszczelnieniem złączy poprzecznych i podłuznych taśmąasfaltową w ilości 7613
m2 ZJAZDY

GOSPODARCZE \ĄĄlkonanie koryta mechanicznie głębokości20 cm w gr. kat. lll zzał. i

wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km w ilości 672,8 m" \Alkonanie warstwy odsączającejw
korycie, gruboścwarstwy po zagęszczeniu 10 cm w ilości 672,8 m'Vllkonanie podbudowy z kruszywa

łamanego przy grubościgórnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm w ilości 672,8 m'\AĄlkonanie ławy
zwirowej gr. 20 cm pod pzepust w ilości 13,92 m" Ułozenie pzepustów rurowych betonowych o średnicy
40 cm pod zjazdami w ilości174 m \Ąkonanie zakończeń kołnierzowych pod zjazdami w ilości58 szt.

ZJAZDY NA DRoGl BocZNE VlĄlkonanie koryta mechanicznie głębokości20 cm w gr, kat. lll zzaŁ

i

wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km w ilości 87,3 m'\Ąlkonanie warstwy odsączającej w
korycie, grubośc warstwy po zagęszczeniu 10 cm w ilości87,3 m'\Ąkonanie podbudowy z kruszywa

łamanego przy grubościgornej warstwy po zagęszczeniu 15 cm w ilości 87,3
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nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN - EN, KR-3, grubośćwarstwy po zagęszczeniu 5 cm

w ilości84,3 m' Warstwa ścieralna nawiezchniwykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, , KR-3,
grubośćwarstwy po zagęszczeniu 5 cm w ilości84,3 m'Wykonanie ławy żwirowej gr. 20 cm pod przepust
w ilości1,12 m3 Ułoźenieprzepustów rurowych żelbetowych o średnicy60 cm pod 4azdami w ilości14 m

Wykonanie ścianekczołowych dla rur o średnicy 60 cm w ilości 2 szt. POBOCZE UTWARDZONE
Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 1Sx3Ocm. ława betonowa, podsypka cementowo - piaskowa
w ilości100 m Obrzeża betonowe o wym. 30x8cm na podsypce - cementowo - piaskowej w ilości1 01 ,5 m

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości pobocza, głębokośc20 cm, kategoria gruntu

1-1V

z

zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km w ilości150 m' Mechaniczne wykonywanie koryt na
całej szerokości pobocza

,

dodatek za każde dalsze 15 cm, kategoria gruntu

1-1V (

wsp. 3,0

)

z zał. i

wywiezieniem urobku na odkład na odl, do 1 km w ilości150 m" Warstwa odsączająca w korycie lub na
całej szerokości drogi, zagęszczanie mechaniczne, gruboścwarstwy po zagęszczeniu 10 cm w ilości150

m' Podbudowy z kruszyw łamanych pzy grubościgórnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm w ilości150 m'

Nawiezchnia z kostki brukowej betonowej o grubości8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowopiaskowejw ilości150 m" RoBoTY WYKoŃCZENloWE Umocnienie pobocza kruszywem łamanym
mechanicznie, grubośćwarstwy pozagęszczeniu 10 cm w ilości2360 m'Ręczne plantowanie

(

obrobienie na czysto ) powiezchni skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gr. kat. lll w
ilości1717 m' Ręczne plantowanie (obrobienie na czysto )powiezchniskarp ikorony nasypowwgruncie
kat. lll w ilości343,6

m'OZNAKOWAN|E Ustawienie słupków z rur stalowych dla znakow drogowych w

ilości13szt. Pzymocowanie tarczznaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków ( znaki
średnie, folia odblaskowa ll gen. w ilości15 szt. Oznakowanie poziome jezdni materiałami
grubowarstwowymi ( linie segregacyjne ciągłe i pżerywane )w ilości 107,20
I1.1.6)

m2.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31,40-2.

l1.1.7| Czy

dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie.

I1.1.8)Gzy dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej: nie,

!1.2)

czAs

TRWAN|A zAMoWlENlA LUB TERMIN WYKONANlA: Zakonczenie: 20.0B.2015,

SEKCJA llt: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM
FlNANsoWYM l TEcHNlczNYM
lI1.1)

WAD!UM

lnformacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 12 804,77zł słownie;
dwanaście tysięcy osiemset cztery złole 77l100
ll1.2|

zALlCzKl

ll1.3)

WARUNK| UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPIs sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY

SPEŁNlANlA TYCH WARUNKOW
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ll1,3.2)

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku wiedzy idoświadczeniaZamawiĄący uznawykaz robót budowlanych,
wykonanych w okresie ostatnich S-ciu lat \.20101201112012,2013,2014r,

przed upływem

terminu składania ofeń, (a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krotszy - w tym okresie), co
najmniej 2 robot drogowych; -(w tym; roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie,
podbudowa, nawierzchnia,4azdy gospodarcze,4azdy na drogi boczne, pobocza utwardzone,
roboty wykończeniowe, oznakowanie o wańości nie mniejszej niz 800 000,00zł brutto kazda), -

wrazz podaniem ich rodzaju iwartości, daty i miejsca wykonania (zalącznik Nr 5) oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najwazniejszych robót, określających,czy roboty te zostały
wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
ll1.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji
zamówienia , Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada lub będzie dysponował jednostkami

spzętu wruzz informacją o podstawie dysponowania tymizasobami. pzewidzianego do
wykonan ia zamówien ia - na załączonym formu

la

zu

- Załączn i k N r 4 - zgodnie

wyszczególnieniem w punkcie 5.3. lnstrukcji dla \Ałkonawców;

*

z

\Ań7twórnia mas bitumicznych o

mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych- szt.

1

(dopuszcza się zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, w tym przypadku należy podac źrodło
zakupu), Układarka do mas bitumicznych z automatycznym sterowaniem i podgrzewaną deską typu zagęszczającego -szt.-1, koparkoładowarka - szt.

1

, rowniarka samojezdna- szt.1

,

zrywarka pżyczepna - szt. 1, Walec statyczny samojezdny ogumiony - szt. 1, walec statyczny

samojezdny - szt. 2, walec wibracyjny jednoosiowy - szt.

1,

żuraw samochodowy - szt.

1,

Samochody samowyładowczez pzykryciem w czasie transpońu i podczas oczekiwania na
rozładunek - w ilościzapewniającej ciągłoścrobot, ciągnik kołowy - szt. 1, wibrator

powiezchniowy - szt. 1, skrapiarka do bitumu - szt. 1, szczotka mechaniczna - szt.
malowarka do znakowania dróg - szt. 1, spręzarka powietrza - szt.

1,

'1

ll1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku dysponowania osobamizdolnymi do wykonywania zamowienia,
Zamawiający uzna dysponowanie osobami; - Kierownik robót posiadający uprawnienia
budowlane do kierowania robotami drogowymi (minimum jedna osoba), laborant (minimum

jedna osoba), majster robot bitumicznych (minimum jedna osoba), operator koparkoładowarki,
(minimum jedna osoba), operator rowniarki samojezdnej (minimum jedna osoba), operator

zrywarki pzyczepnej, (minimum jedna osoba), operator walca statycznego samojezdnego
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ogumionego, (minimum jedna osoba), operator walca statycznego samojezdnego (minimum
dwie osoby), operator walca wibracyjnego jednoosiowego (minimum jedna osoba), operator
żurawia samochodowego (minimum jedna osoba), operator ciągnika kołowego (minimum jedna
osoba), operator wibratora powierzchniowego (minimum jedna osoba), operator skrapiarki do
bitumu (minimum jedna osoba), operator szczotki mechanicznej (minimum jedna osoba),
operator malowarki do znakowania drog (minimum jedna osoba), operator spręzarki powietrza
(minimum jedna osoba)- załącznlk Nr 3, - wraz z oświadczeniem, ze osoby, ktore będą

uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jezeli ustawy
nakładają obowiązek posiadan ia

ta

kich

U

prawn ień.

ll1.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.

Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowĄ, Zamawiający uzna

oświadczenie, ze \Ałkonawca dysponuje środkami finansowymi w kwocie - 900 000,00zł

-

niezbędnymi do wykonania zamówienia (na załączniku Nr 2) 2. posiadanie opłaconej polisy
opiewającej na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł aw pzypadku jej braku, inny dokument

ubezpieczenia potwierdzający, że \Ą!konawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalnościzwiązanej z pzedmiotem zamowienia.
lI1.4)

lNFoRMACJA o oŚWADczENlAcH LUB DoKUMENTACH, JAK|E MAJĄ DoSTARczYĆ

VVYKONAWCY W CELU POTW!ERDZENlA SPEŁNlANlA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANlU

oRAz NIEPoDLEGAN|A vVYKLUczENlU NA PoDSTAWIE ART. 24 UsT.

1 USTAVVY

ll1.4,1)W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w ań. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

o wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofeń albo wniosków

o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

a jezeli

okres

prowadzenia działalnościjestkrótszy - w tym okresie, wrazz podaniem ich rodzaju i wańości, daty

i

miejsca wykonania oraz

z

załączeniem dowodow dotyczących najwazniejszych robót,

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie zzasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

.

wykaz nazędzi, wyposażenia zakładu i uządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub

robót budowlanych

w celu

informacją

o

podstawie

wykonywaniu zamówienia,

w

szczegolności

wykonania zamowienia wraz

z

do

dysponowania tymi zasobami;

o wykaz osob, które będą uczestniczyć

w

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,

wlaz

z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
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informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

oświadczenie, ze osoby, ktore będą uczestniczyć

w

wykonywaniu zamowienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzĄący, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzwiązane1 z
przedmiotem zamowienia.
ll1,4,2) W

zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań, 24 ust.1 ustawy,

należy przedłożyć:

o oświadczenie o braku
aktualny odpis

z

podstaw do wykluczenia;

właściwegorejestru lub

z

centralnej ewidencji

i

informacji

o

działalności

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

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.

'1

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwegonaczelnika uzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega

z

opłacaniem podatkow, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstzymanie w
całościwykonania decyzji właściwegoorganu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące pzed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie

zamówienia albo składania ofeń;

aktualne zaświadczenie właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstzymanie w

całościwykonania decyzji właściwegoorganu - wystawione nie wcześniejniz 3 miesiące przed
upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie

zamówienia albo składania ofeń;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w ań.24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniejniz 6 miesięcy

pzed

upływem terminu składania wnioskow o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia albo składania ofert;
aktualną informację

z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1

pkt 9

ustawy, wystawioną nie wcześniejniż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
ll1.4.3) Dokumenty podmiotów

zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę tub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
ll1.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj ący, że:

o

nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wnioskow

o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamowienia albo składania ofeń;

o

nie zalega

z

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

że uzyskał pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całościwykonaniadecyĄi właściwegoorganu - wystawiony nie wcześniej niz 3

miesiące przed upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofeń;

o

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

miesięcy przed upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofeń;
ll1.4.3.2)

o zaświadczenie właściwegoorganu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w ań. 24 ust, 1 pkt 4-8 wystawione nie wcześniej niz

6

miesięcy przed upływem terminu składania wnioskow o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
X1.4.4)

o

DokumenĘ dotyczące przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotow nalezących do tej samej grupy kapitałowejw rozumieniu ustawy zdnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, ze nie należy do grupy
kapitałowej;
ll1.6)

lNNE DoKUMENTY

lnne dokumenty niewymienione w pkt ll1.4) albo w pkt

lI1.5)

Formularz oferty; wypełniony formulaz kosztorysu ofeńowego, wykaz podmiotow, które będą
uczestniczyc w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy wraz z podaniem ich nazw, atakże zakresu
wykonywanych pzez nich czynności - załącznik nr 6 SIWZ, oświadczenie, ze Vllkonawca dysponuje
środkami finansowymi w kwocie - 900 000,00zł - niezbędnymi do wykonania zamówienia (na załączniku
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Nr 2) SIWZ, pisemne zobowiązanie innych podmiotow do oddania \A/ykonawcy do dyspozycji niezbędnych

zasobow na okres kozystania z nich przy wykonaniu zamowienia gdy wykonawca sam nie dysponuje
takim potencjałem, ,wykaz posiadanego sprzętu laboratoryjnego, a w przypadku braku własnego
laboratorium nalezy podac laboratorium, ktore będzie obsługiwało zamowienie, kopia dokumentu

wadialnego

,

SEKCJA lV: PROCEDURA
lV.1)

TRYB UDzlELENIA ZAMoWIENlA

M.1,1 )

Tryb udzielenia zamówienia: pzetarg nieograniczony,

lV.2) KRYTERlA

ocENY oFERT

lV.2.1| Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1

-Cena-95

2-GWARANCJA-5
lV.4) lN

FoRMACJE ADMlNlsTRAcYJNE

lV.4.1)

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www. pzdgarwolin. pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskaó pod adresem: Powiatowy Zauąd
Drog w Garwolinie ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska, pokój nr 3 tj. sekretariat..
1V.4.4| Termin

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń: 11.05.2015

godzina 09:30, miejsce: Powiatowy Zarząd Drog w Ganryolinie ul. Pzemysłowa 45, 0B-410 Wola
Rębkowska, pokój nr 3

tj. sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń).
|V.4.17| Gzy przewiduje

się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

niepzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miaĘ być przeznaczone na sfinansowanie całościlub częścizamówienia: nie
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