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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463001-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Rzeszów: Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
2017/S 223-463001

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
Rzeszów
35-105
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Górak
Tel.:  +48 0178609490
E-mail: wzp@pzdw.pl 
Faks:  +48 0178609480
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pzdw.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pzdw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: drogi i mosty

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660
do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok.
Numer referencyjny: PZDW/WZP/3052/243/WFU/29/2017

II.1.2) Główny kod CPV
71310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

mailto:wzp@pzdw.pl
www.pzdw.pl
www.pzdw.pl


Dz.U./S S223
21/11/2017
463001-2017-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 9

21/11/2017 S223
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 9

II.1.4) Krótki opis:
„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km
16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok i niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami,
urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego mostu w km 17+312 w miejscowości Czarna”
w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga –
Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w
Łańcucie”.
Zadanie realizowane będzie na podstawie:
Decyzji ZRID z dnia 28.07.2017r. pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.-
Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok i niezbędną
infrastrukturą techniczną, budowlami, urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego mostu w km
17+312 w miejscowości Czarna”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71330000
45100000
45200000
45220000
45111200
45111000
45232452
45233221
45233290
45231220
45233140

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga wojewódzka 881.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonawca robót w ramach inwestycji zobligowany będzie do budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr
881 wraz z budową nowego obiektu mostowego na rz. Wisłok a także rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni i
rozbiórką istniejącego mostu w km 17+312 w m. Czarna.
Zamawiający wymaga, aby roboty objęte przedmiotem zamówienia były realizowane w oparciu i zgodnie z:
— Warunkami szczególnymi fidic do warunków ogólnych kontraktu dla budowy dla robót inżynieryjno –
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (wg Warunki Ogólne, 4 wydanie angielsko – polskie
niezmienione 2008 – tłumaczenie 1. wydania 1999, zawierające również wskazówki dla sporządzenia
Szczególnych Warunków).
— Dokumentami dotyczącymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 –
2020;
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— SIWZ w tym:
a) Aktem umowy na roboty (Rozdział V SIWZ),
c) kosztorysem ofertowym (Rozdział III SIWZ),
d) Dokumentacją techniczną (Rozdział IV SIWZ)
e) Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (Rozdział IV SIWZ)
f) Instrukcją dla wykonawców (Rozdział I SIWZ)
g) Harmonogramem
Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty gwarancji i rękojmi za wady na okres min. 5 lat.
Na Wykonawcy spoczywać będzie m. in. obowiązek:
— Dokonania prolongaty wydanych warunków technicznych, które straciły ważność.
— Opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby związane
z realizacją zadania,
— Wykonania robót budowlanych zgodnie z decyzją ZRID, Aktem Umowy, SIWZ, obowiązującymi przepisami
prawa oraz warunkami wskazanymi w innych decyzjach administracyjnych,
— Zinwentaryzowania terenów objętych decyzją ZRID przed rozpoczęciem robót budowlanych.
— Przywrócenia zajętych dla potrzeb realizacji inwestycji nieruchomości do należytego stanu umożliwiającego
wykorzystanie nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.
— Wznowienia i stabilizacji znakami granicznymi punktów załamania granic pasa drogowego
po zakończeniu realizacji i protokolarnego przekazania Zamawiającemu.
— W trakcie wykonywanych czynności związanych z podziałem nieruchomości, należy dokonać
obowiązkowego zamarkowania w terenie np. palikami, nowych granic podziału nieruchomości.
— Dokonania inwentaryzacji stanu nieruchomości objętych na podstawie decyzji ZRID ograniczeniem w
korzystaniu z nieruchomości (np. protokół, dokumentacja fotograficzna), przed rozpoczęciem robót na tych
nieruchomościach.
— Ochrony punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku zniszczenia – ich odtworzenie.
— Internetyzacji terenu istniejącego przed rozpoczęciem robót,
— Poniesienia kosztów czasowego zajęcia działek dla terenów niezbędnych, do realizacji zadania. Wykonawca
we własnym zakresie ustali z właścicielami działek formę i zakres czasowego zajęcia działek.
— Wykonania objazdów, przejazdów, dojazdów do posesji, gruntów rolnych/pól uprawnych
na czas prowadzenia robót.
— Zimowe i letnie utrzymanie dróg, chodników i przejść dla pieszych zgodnie z aktualnie przyjętymi
standardami.
— Ubezpieczenia placu budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu.
— Wykonania zobowiązań wynikających z Warunków Szczególnych i Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych.
— W czasie wykonywania robót, do zidentyfikowania lokalizacji istniejących mediów takich jak kanalizacja, linie i
słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, rury gazowe i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych
robót.
— Realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
— Umieszczenia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej
Programem RPO na lata 2014 – 2020 dla beneficjentów w zakresie informacji
i promocji oraz stosowanie się do tych wytycznych.
— Uzyskania umów z zarządcami na czasowe użytkowanie istniejącej infrastruktury dla celów budowy takich
jak drogi miejskie, powiatowe i gminne instalacje kanalizacyjne, wodne, energetyczne itp.
— Zawarcie z zarządcami dróg (na własny koszt) stosownych porozumień dotyczących dostępu
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do terenu budowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2018
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zadanie jest w części planowane do współfinansowania projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 197
403 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.
Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu:
a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
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Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty
będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku
do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu
zamieszczenia ogłoszenia w DUUE.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. Kwalifikacje zawod. wykonawcy lub osób skierowanych przez wyk. do realizacji zamówienia:
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postęp, jeżeli wykaże, że dysponuje następującym osobami:
1. Dyrektor Kontraktu–wymagania:
doświadczenie min 5 lat w pełnieniu funkcji Dyrektora, Dyrektora Kontraktu lub Kierownika Budowy.
2. Kierownik Budowy-Kierownik robót mostowych (1 osoba) -wymagania:
— posiadanie uprawnień budowl. w specjaln. budownictwa mostowego wydane zgodnie z ustawą Prawo
Budowlane (Dz.U z 2016 poz. 290 ze zm) oraz Rozp. Min. Infr. i Rozwoju w spr samodz. funkcji techn. w
budown. (Dz.U. z 2014 poz 1278) lub ważne uprawnienia wydane na podst wcześniej obow. przepisów.
— wykazanie 36 miesięcy doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy/Kierownika Robót Mostowych
– w załączniku (wykaz kadry) Wykonawca powinien podać dokładne okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą
wymagane doświadczenie.
— w opisie doświadczenia zawodowego wykazać się doświadczeniem w realizacji jako kierownik budowy lub
kierownik robót mostowych min. 1 zadania dot. budowy lub przebudowy mostu trzyprzęsłowego min. klasy B.
Okresy pełnienia ww. funkcji na różnych inwestycjach prowadz w tym samym czasie nie podlegają sumowaniu.
3. Kierownik robót drogowych (1 osoba) – wymagania:
— posiadanie uprawnień budowl. w specjaln. budownictwa drogowego wydane zgodnie z ustawą Prawo
Budowlane (Dz.U z 2016 poz. 290 ze zm) oraz Rozp. Min. Infr. i Rozwoju w spr samodz. funkcji techn. w
budown. (Dz.U. z 2014 poz 1278) lub ważne uprawnienia wydane na podst wcześniej obow. przepisów.
— wykazanie 36 miesięcy doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy/Kierownika Robót Drogowych
– w załączniku (wykaz kadry) Wykonawca powinien podać dokładne okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą
wymagane doświadczenie.
— w opisie doświadczenia zawodowego wykazać się doświadczeniem w realizacji jako kierownik robót
drogowych min. 1 zadania dot. budowy lub przebudowy drogi publicznej klasy min. G o dł. min. 0,5 km.
Okresy pełnienia ww. funkcji na różnych inwestycjach prowadz w tym samym czasie nie podlegają sumowaniu.
4. Geodeta (1 osoba) wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia geodezyjne w zakresie obsługi
inwestycji (Nr uprawnień 4) i geodezyjnych pomiarów sytuacyjno- wysokościowych, realizacyjnych i
inwentaryzacyjnych (Nr uprawnień 1) wydane zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z
2010 Nr 193 poz. 1287 ze zm) albo odpowiadające im ważne uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i
kartografii wydane na podst wcześniej obow. przepisów.
5. Kierownicy branżowi:
Zamawiający nie określa warunków w zakresie dysponowania kierownikami branżowymi.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podst.
oświadczenia zawartego w JEDZ w części IV Kryteria kwalifikacji sekcja alfa.
Zam. dopuszcza dla każdej osoby uprawn. wydane obywatelom państw Europ. Obsz. Gosp. oraz Konfedr.
Szwajc., z zastrzeżeniem art. 12 a oraz inn przep. ust. Prawo Budowl. oraz ustawy o zas. uznawania kwal.
zawod. nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 poz. 65 ze zm.), które pozwalać będą na
pełnienie funkcji w zakresie objętym umową
II. Doświadczenie wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
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Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał
minimum 1 zadanie polegające na budowie/przebudowie mostu trzyprzęsłowego min. klasy B oraz budowie/
przebudowie drogi publicznej klasy minimum G o długości minimum 0,5 km, poparte dokumentami (dowodami)
potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone (np. referencje).
Poprzez sformułowanie „długość” Zamawiający rozumie długość mierzoną między km początku i km końca
budowy/rozbudowy/przebudowy drogi.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo.
Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały określone w
SIWZ.
Zamaw. przewiduje możliwość unieważnienia postępowania. o udziel zam., w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1502, z późn. zm.). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę pracowników fizycznych i operatorów maszyn budowlanych na terenie placu budowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/01/2018
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
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Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/01/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, świetlica.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Ze strony zamawiającego – Komisja przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Do oferty Wyk. zobow jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert ośw stanowiące wstępne potwierdzenie
że:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Ośw o którym mowa w pkt 1 Wyk. zobow jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE. JEDZ przygotowany wstępnie przez Zam jest dostępny na stronie internetowej Zam w
miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogłoszenia.
3. Wyk, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, war. udziału w post. składa wraz z
ofertą JEDZ dotyczące tych podmiotów.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z nich.
5. Na wezw. Zam, w celu potw braku podstaw wykl Wyk z udziału w postep. Wyk zobowiązany jest do złożenia
dokumentów o których mowa w §5 pkt od 1 do 10 Rozp Min Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodz
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.z
2016, poz. 1126).
6. W celu potw spełn war dot zdolności techn i zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy:
a)wykazu robót budowl – pkt 8.3a SIWZ
b)wykazu osób – pkt 8.3b SIWZ
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje
zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.
7. Jeżeli Wyk ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryt RP, a także w przypadku gdy osoba, której dany
dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza teryt RP, zastosowanie maja zasady określone w § 7 i 8 ww.
Rozp.
8. Wyk., w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust
5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
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może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Z postępow. o udziel, zamówienia wyklucza się Wyk, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1-8 Pzp.
10. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nast. zbada czy wykonawca
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
11. Wyk. pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
12. Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć:
— Wypełniony i podpisany–Jednolity Europejski Dokument Zamówienia–aktualny na dzień składania ofert,
— Dowód wniesienia wadium,
— Wypełniony i podp. Kosztorys ofertowy – Rozdz III SIWZ,
— Zobow. do oddania zasobów (w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu)
— Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich
podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
13. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp tj. zamówienia
poleg. na wyk -robót: przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych,-odwodnienia,- podbudowy i nawierzchni
bitumicznej,-nawierzchni chodnika i zjazdów,-przepustów pod zjazdami, -umocnienia skarp, -oznakowania, -
robót wykończeniowych, -poszerzenia, -robót przyobiektowych,
— przebudowy i /lub/ zabezpieczenia infrastruktury technicznej tj. powtórzeniu podobnych robót budowl. do
wys. 50 %.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2017

http://www.uzp.gov.pl

