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Gmina Krasnobród: Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa

naturalnego w Krasnobrodzie. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

 

Nazwa projektu lub programu 

Projekt - Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w

Krasnobrodzie - realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i

Naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa na dofinansowanie projektu nr: RPLU.07.01.00-06-

0003/17-00 z dnia 09.07.2018 r.

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 523435-N-2019 z dnia 2019-03-11 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: Gmina Krasnobród, krajowy numer identyfikacyjny 95036870100000, ul. ul. 3

Maja  36 , 22-440  Krasnobród, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 0-84 660 7691, e-mail

um@krasnobrod.pl, faks 0-84 660 7692. 

Adres strony internetowej (URL): www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi 

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: 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 bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)
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Nie 

www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie 

www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

 

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

Tak 

adres 

um@krasnobrod.pl. Oferta złożona w formie elektronicznej dla swej ważności musi zostać opatrzona

podpisem elektronicznym. Ofertę w formie elektronicznej można również złożyć przez Elektroniczną

Skrzynkę Podawczą https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Oferty można przesłać pocztą na adres zamawiającego lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego

w Krasnobrodzie. 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Oferty można przesłać pocztą na adres zamawiającego lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego

w Krasnobrodzie. 

Adres: 

Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

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: Zachowanie i udostępnienie

najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie. 

Numer referencyjny: I 271. 5 .2019 

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: 

 

 

 

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: CZĘŚĆ

ZAMÓWIENIA nr 1 - Wykonanie robót budowlanych branży drogowej. Zachowanie i udostępnienie

najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie. Budowa promenady

spacerowej w ul. Młyńskiej Roboty rozbiórkowe – rozebranie nawierzchni z płyt MON – 108,00m2,
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rozebranie nawierzchni z płyt typu YOMB – 1200,00m2; wykopy -522,00m3; Roboty ziemne –

651,00m3 Budowa ciągu spacerowego od km 0+000,00 do km 0+802,50. Budowa nawierzchni z kostki

brukowej z rodzaju starobruk lub stare miasto gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej – 4101,40m2.

Nawierzchnia umocnienia (stanowiska pod ławki 3,0 X2,0m) pod ławki i dojścia chodnikowe z kostki

brukowej gr. 6cm – 57,00m2. Wzmocnienie podłoża z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie

cementem pod ławki chodnik -57,00m2. Wzmocnienie podłoża z mieszanki kruszywa związanego

hydraulicznie cementem pod promenadę zjazdy – 4101,40m2 Podbudowa zasadnicza z mieszanki

kruszywa niezwiązanego o gr. 20cm – 4015,00m2 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

niezwiązanego o gr. 10cm pod ławki – 36,00m2 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

niezwiązanego o grubości po zagęszczeniu 15cm na zjazdach – 86,40m2. Umocnienie skarp płytami

ażurowymi „KRATA” 60X40X10 – 51,50m3 Budowa krawężnika wtopionego na ławie betonowej –

15X30X100cm – 1590,00m Kostka betonowa brukowa gr 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

podbudowa Warstwa podłoża z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem gr. 10cm pod

ławki i włączenia chodnika – 57,00m2 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego

hydraulicznie cementem pod promenadę i zjazdy – 4101,40m2 Budowa obrzeży 6X30X100cm –

134,00m Montaż ławek parkowych podwójnych 170X112cm o konstrukcji żeliwnej, siedzisko drewniane

– 6,00m. Odwodnienie liniowe typu M kl. D400 z korytek betonowych wraz z pokrywą żeliwną o

wymiarach 400 X 400mm w ilości 5 szt. (w tym 3 sz. usytuowane poprzecznie w promenadzie) – 30,00m.

Umocnienie skarp i elementów odwodnienia z elementów betonowych (korytek betonowych) gr. 15cm na

podsypce cementowo-piaskowej - 7,50m Słupki do znaków drogowych z rur stalowych – 8,00szt Znaki

zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. 0,3m2 – 6,00szt. Znaki zakazu, nakazu,

ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3m2 – 2 szt. Balustrady – segmenty ze szczeblami

pionowymi h=1,1m typu U-11a wzdłuż promenady – 117,00m CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA nr 2 - Wykonanie

robót budowlanych branży elektrycznej. Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów

dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie. Budowa oświetlenia promenady spacerowej w ulicy

Młyńskiej. Ułożenie rur osinowych PVC do fi 140mm - 8m, ułożenie rur osłonowych PVC do fi 140mm

-27m. Układanie kabli YAKXS 4X25 w rowach kablowych – 898,00m Układanie bednarki w rowach

kablowych – Bednarka Fe Zn 25x4 – 543,00m Układanie kabli w rurach YAKXS 4X25 – 25m Montaż i

stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg z tabliczką słupowa (słup stalowy 4m) – 23,00 szt.

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – 23kpl Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na

słupie – 23,00szt. Budowa oświetlenia parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy sanatorium

rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie. Ułożenie rur osłonowych na kable optyczne – 8m Układanie kabli w

rowach kablowych – ręcznie. Kabel YAKXS 4X25 – 754m Układanie bednarki w rowach kablowych –

ręcznie - 359m układanie kabli w rurach YAKXS 4X25 – 8m Montaż i stawianie słupów oświetleniowych
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– slup stalowy 3m – 20,00szt. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg z tabliczką

słupową – slup stalowy 2m – 4,00szt. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 3X2,5mm2 –

24,00kpl Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – 24,00szt. Budowa instalacji monitoringu

parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyłt do 4 mm2 - 100,00m Światłowód jednomodowy –

266,00m Montaż elementów systemu telewizji użytkowej kamera TVU zewnętrzna – 2,00szt. Montaż

elementów systemu telewizji użytkowej – monitor – 1,00szt. Montaż elementów systemu telewizji

użytkowej – urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu. Dostawa i montaż Osprzętu CCTV (panel

krosownicy z obudową) – 1,00kpl Budowa oświetlenia tarasu na terenie zespołu pałacowo – parkowego

przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie. Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły

do 4 mm2 – 20,00m Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – naświetlacz LED do 20W – 4,00 szt.

Zegar astronomiczny – 1 szt. Budowa oświetlenia witacza na terenie zespołu palacowo-parkowego przy

sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA nr 3 - Architektura, Konstrukcje,

Architektura Krajobrazu. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym zalew z

elementami małej architektury, zagospodarowania parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy

sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie z elementami małej architektury, tablicy informacyjnej w

formie "witacza", ścieżek spacerowych i chodników na terenie zespołu pałacowo parkowego przy

sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie, tarasu widokowego, bramy wejściowej na teren parku

zespołu pałacowo-parkowego i drogowskazów. Zakres robót: roboty rozbiórkowe demontaż i przekazanie

inwestorowi materiałów pochodzących z rozbiórki: płyt betonowych i cegieł klinkierowych – 415m2.

Demontaż silosu 8m x8 m. budowa tarasu widokowego: budowa tarasu dwukondygnacyjnego o

konstrukcji stalowej z pomostami z deski kompozytowej. Nawierzchni wewnętrzna tarasu wykonana z

kostki betonowej gr. 6cm. Taras wyposażony w balustrady z profili stalowych. Konstrukcja oparta na

fundamentach żelbetowych. Słupy nośne konstrukcji tarasu - stalowe. Rygle stalowe stalowe. Pomosty z

deski kompozytowej na legarach. Schody na taras – policzkowe stalowe. Stopnie schodów z desek

kompozytowych. Łączna długość balustrad wynosi 103m. Na tarasie systemowe ławki w ilości 6 szt.

budowa ścieżek parkowych: budowa nawierzchni ścieżek z kostki brukowej gr. 6cm z rodzaju starobruk

lub stare miasto na podsypce piaskowo - cementowej. Budowa obrzeży chodnikowych gr. 8cm na

ścieżkach parkowych. Podbudowa ścieżek wykonana z kruszywa łamanego. Szerokość ścieżek

parkowych 1,56m lub 1,86m. Łączna powierzchnia ścieżek z kostki betonowej 990,52m2. Łączna

długość obrzeży ok. 1240m. schody terenowe: Budowa czterech ciągów schodów terenowych z gotowych

bloków betonowych 15 X 40 x 150 cm z balustradą stalową ze stali kwasoodpornej. Konstrukcja schodów

wzmocniona murami oporowymi. Spoczniki o nawierzchni wykonanej z kostki brukowej gr. 8cm z

rodzaju starobruk lub stare miasto. brama wejściowa na teren parku Wykonanie i montaż drewnianej
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bramy wejściowej na teren parku z drewna sosnowego impregnowanego. Wymiary bramy 2,3mX0,9m.

Wysokość bramy 2,81m. Konstrukcja oparta na 4 słupach 15x15 kotwionych do stóp fundamentowych

kotwami stalowymi. dach bramy czterospadowy kryty blachą płaska panelową. Wymiary dachu w rzucie

1,5x2,9m. tablica informacyjna w formie „witacza” Wykonanie i montaż drewnianej tablicy

informacyjnej w formie „witacza” z drewna sosnowego impregnowanego. Konstrukcja na rzucie

prostokąta. Wymiary witacza 3,4m X0,45m. Konstrukcja oparta na 4 slupach o przekroju 15X15cm,

kotwionych do stóp fundamentowych. Dach czterospadowy kryty blachą płaską panelową. Wymiary

dachu w rzucie 1,1 X 4,6m. elementy małej architektury Ławki z oparciem żeliwne z siedziskiem

wykonanym z drewna montowane do fundamentow punktowych. Liczba ławek 19szt. kosze na śmieci o

wymiarach podstawy 40x40cm – liczba sztuk 10 szt. Drogowskazy – słup o wysokości 3m wykonany ze

stali –2 szt. Zieleń Nasadzenia drzew – 37szt. Nasadzenia krzewów- 1998szt. Nasadzenia pnączy – 880

szt. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45111000-8 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45112000-5

45231000-5

45233000-9

39113600-3

45231400-9

45311000-0

45312000-7

45311100-1

31527200-8

45314310-7

45112710-5

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 
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(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:  8   lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

 

II.9) Informacje dodatkowe:

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: Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: WARUNEK POSIADANIA ZDOLNOŚCI ZAWODOWEJ w Części

zamówienia nr 1 – Wykonanie robót budowlanych branży drogowej. Wykonawca spełni warunek

posiadania zdolności zawodowej w Części zamówienia nr 1 - jeśli udokumentuje się zrealizowaniem

w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy

lub remontu lub przebudowy lub modernizacji dróg lub placów o nawierzchni wykonanej z kostki
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brukowej. Wartość wykonanej roboty budowlanej wskazanej przez Wykonawcę celem potwierdzenia

spełniania warunku udziału w postępowaniu w części zamówienia nr 1 nie może być mniejsza niż 300

000zł brutto. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na

podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. WARUNEK POSIADANIA

ZDOLNOŚCI ZAWODOWEJ w Części zamówienia nr 2 – Wykonanie robot budowlanych branży

elektrycznej. Wykonawca spełni warunek posiadania zdolności zawodowej w Części zamówienia nr 2

- jeśli udokumentuje się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej

jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy lub modernizacji oświetlenia ulicznego.

Wartość wykonanej roboty budowlanej wskazanej przez Wykonawcę celem potwierdzenia spełniania

warunku udziału w postępowaniu w części zamówienia nr 2 nie może być mniejsza niż 150 000zł

brutto. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie

załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. WARUNEK POSIADANIA ZDOLNOŚCI

ZAWODOWEJ w Części zamówienia nr 3 – Architektura, Konstrukcje, Architektura Krajobrazu.

Wykonawca spełni warunek posiadania zdolności zawodowej w Części zamówienia nr 3 - jeśli

udokumentuje się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej jednej roboty

budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy lub modernizacji chodników lub budowy lub

przebudowy lub modernizacji schodów terenowych lub budowy lub przebudowy lub modernizacji

dróg lub placów o nawierzchni z kostki brukowej. Wartość wykonanej roboty budowlanej wskazanej

przez Wykonawcę celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w części

zamówienia nr 3 nie może być mniejsza niż 200 000zł brutto. Ocena spełniania warunku udziału w

postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie

spełnia. 

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: Wykonawca powołujący się na mocy art. 22a ust 1 Ustawy przy wykazaniu

spełniania warunków udziału w postępowaniu na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, które

będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając

zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Obowiązkiem wykonawcy w przypadku, gdy

korzysta z potencjału podmiotów trzecich, jest rzeczywiste wykazanie, że tym potencjałem będzie
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dysponował. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem

przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy

zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji

gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym,

niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w

wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego

podmiotu w wykonaniu zamówienia W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia,

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty

budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający oceni, czy udostępniane

wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.

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) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 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
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu

Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: 1) ODPISU z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) OŚWIADCZENIA Wykonawcy o przynależności albo

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; (w przypadku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź inne informacje

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu). DOKUMENTY WYMAGANE OD PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH Jeżeli

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składa

dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się

takiego dokumentu zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu

na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W PRZYPADKU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, każdy z wykonawców składających ofertę

wspólną oddzielnie musi złożyć dokumenty wyszczególnione w punktach od 1) do 2). Wykonawca,

który zamierzy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do

złożenia dokumentów dotyczących podwykonawców określonych w pkt. 1)-2), w celu zbadania czy

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22

i ust. 5 Ustawy. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których

te zdolności są wymagane.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
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OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących

zdolności zawodowej Zamawiający będzie żądał: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie

wcześniej niż w okresie ostatnich 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 określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane ,a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne

dokumenty. 

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)

Ponadto, oprócz oświadczeń lub dokumentów, które należy dostarczyć w celu spełniania warunków

udziału, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: 1)Zobowiązanie lub inne dokumenty

podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji

zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. 2) W

przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć

dokument (np. odpowiednią umowę) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3)

W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania

wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
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Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Składający ofertę w części zamówienia nr 1 winien wnieść wadium przed upływem terminu

składania ofert w wysokości: 15 000zł słownie: piętnaście tysięcy złotych. 2. Składający ofertę w

części zamówienia nr 2 winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2

000zł słownie: dwa tysiące złotych. 3. Składający ofertę w części zamówienia nr 3 winien wnieść

wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 10 000zł słownie: dziesięć tysięcy

złotych. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2)

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

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach

ubezpieczeniowych; 5) 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 (Dz. U.

z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek

bankowy wskazany przez Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim oddział w

Krasnobrodzie Nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 rachunek pomocniczy DEPOZYT Wadium

należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym w tytule przelewu należy wpisać: W

tytule przelewu dla wadium wniesionego na zabezpieczenie oferty w części zamówienia nr 1 „Wadium

– Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w

Krasnobrodzie – część zamówienia nr 1”. W tytule przelewu dla wadium wniesionego na

zabezpieczenie oferty w części zamówienia nr 2 „Wadium – Zachowanie i udostępnienie

najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie – część zamówienia nr 2”.

W tytule przelewu dla wadium wniesionego na zabezpieczenie oferty w części zamówienia nr 3

„Wadium – Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w

Krasnobrodzie – część zamówienia nr 3”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania

rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia

oryginał dokumentu należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego

lub dołączyć do oferty. 6. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej

będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w

szczególności:  gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę

określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych;  okres ważności gwarancji będzie

nie krótszy niż okres związania ofertą określony w SIWZ;  gwarancja będzie gwarancją

bezwarunkową;  gwarancja będzie złożona w formie oryginału. 7. Wadium wniesione w formie

poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej lub poręczenia

udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
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utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest

zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności spełnia odpowiednio wymagania

wskazane w rozdziale IX Wymagania dotyczące wadium SIWZ.

 

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: 

Tak 

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) 

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

Długość okresu gwarancji 30,00

Termin realizacji 10,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Nie 

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: 
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Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

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: 
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Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

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 postanowień w zawartej umowie może nastąpić w przypadkach: 1. Zmiany postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą nastąpić

tylko w trybie przewidzianym w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający

dopuszcza zmiany w umowie w następujących przypadkach: Zamawiający na podstawie art. l44 ust. 1

ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących

przypadkach: a) zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych, w

przypadku: - śmierci, - rozwiązania stosunku pracy, - utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania

funkcji w ramach niniejszego zamówienia, - choroby powyżej 14 dni potwierdzonej zaświadczeniem

lekarskim, - innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz

Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających

z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana osób wyznaczonych do

pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie możliwe na uzasadniony obiektywnymi

okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej

osoby. Wniosek, o którym mowa w zdaniu powyżej, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu. b) zmiana

podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana

może nastąpić wyłączcie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego

rezygnacji z udziału realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec wykonawcy i tytułu

realizacji umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego

zasobach Wykonawca powoływał się, na Zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień

Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że
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Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia

warunki w stopniu nie mniejszym niż Wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. c)

zmiana terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach: - w przypadku, gdy nastąpi zmiana

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu

umowy, - jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, to

jest niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i

których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby

niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: o charakterze niezależnym od stron, którego

nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, którego nie można uniknąć

ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można

przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:

powódź, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na

którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, na podstawie prowadzonego

przez wykonawcę dziennika pogody, inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego

obszaru. 3. Inne zmiany niż wymienione w podpunktach od a do c w następujących sytuacjach: a) zmiany

dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy,

numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; b) dopuszczalne są wszelkie zmiany

nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie

nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego. 

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: 2019-03-26, godzina: 10:00, 

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 
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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

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: 

Klauzule informacyjne z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród;  kontakt do inspektora ochrony

danych osobowych pod adresem: ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; Inspektorem ochrony danych

osobowych w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie jest Ewa Górna ewa.gorna@obi24.pl tel. 575007332

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, nazwa:

Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie.

 nr ref. I 271.05.2019 / prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana

danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą

przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje

cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych

danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na
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podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie

art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana

dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d

lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o

którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1

lit. c RODO. _____________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli

w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia

inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego

załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii

Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie robót budowlanych branży drogowej

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:Zachowanie i

udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie. Budowa

promenady spacerowej w ul. Młyńskiej Roboty rozbiórkowe – rozebranie nawierzchni z płyt MON – 108m2,

rozebranie nawierzchni z płyt typu YOMB – 1200m2; wykopy -522m3; Roboty ziemne – 651m3 Budowa

ciągu spacerowego od km 0+000,00 do km 0+802,50. Budowa nawierzchni z kostki brukowej z rodzaju

starobruk lub stare miasto gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej – 4101,40m2. Nawierzchnia

umocnienia (stanowiska pod ławki 3,0 X2,0m) pod ławki i dojścia chodnikowe z kostki brukowej gr. 6cm –

57,00m2. Wzmocnienie podłoża z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem pod ławki

chodnik -57,00m2. Wzmocnienie podłoża z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem pod
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promenadę zjazdy – 4101,40m2 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego o gr. 20cm –

4015,00m2 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego o gr. 10cm pod ławki – 36,00m2

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego o grubości po zagęszczeniu 15cm na zjazdach

– 86,40m2. Umocnienie skarp płytami ażurowymi „KRATA” 60X40X10 – 51,50m3 Budowa krawężnika

wtopionego na ławie betonowej – 15X30X100cm – 1590,00m Kostka betonowa brukowa gr 6cm na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4, podbudowa Warstwa podłoża z mieszanki kruszywa związanego

hydraulicznie cementem gr. 10cm pod ławki i włączenia chodnika – 57,00m2 Warstwa ulepszonego podłoża

z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem pod promenadę i zjazdy – 4101,40m2 Budowa

obrzeży 6X30X100cm – 134,00m Montaż ławek parkowych podwójnych 170X112cm o konstrukcji

żeliwnej, siedzisko drewniane – 6,00m. Odwodnienie liniowe typu M kl. D400 z korytek betonowych wraz z

pokrywą żeliwną o wymiarach 400 X 400mm w ilości 5 szt. (w tym 3 sz. usytuowane poprzecznie w

promenadzie) – 30,00m. Umocnienie skarp i elementów odwodnienia z elementów betonowych (korytek

betonowych) gr. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej - 7,50m Słupki do znaków drogowych z rur

stalowych – 8,00szt Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. 0,3m2 – 6,00szt. Znaki

zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3m2 – 2 szt. Balustrady – segmenty ze

szczeblami pionowymi h=1,1m typu U-11a wzdłuż promenady – 117,00m 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111000-8, 45112000-5, 45231000-5, 45233000-9, 39113600-3
 

 

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

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 8
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Długość okresu gwarancji 30,00

Termin realizacji 10,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 



11.03.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=933bc439-9d08-43ae-97e6-ac0000a73994

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=933bc439-9d08-43ae-97e6-ac0000a73994 23/26

 

 

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej.

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:Zachowanie i

udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie. Budowa

oświetlenia promenady spacerowej w ulicy Młyńskiej. Ułożenie rur osinowych PVC do fi 140mm - 8m,

ułożenie rur osłonowych PVC do fi 140mm -27m. Układanie kabli YAKXS 4X25 w rowach kablowych –

898m Układanie bednarki w rowach kablowych – Bednarka Fe Zn 25x4 – 543m Układanie kabli w rurach

YAKXS 4X25 – 25m Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg z tabliczką słupowa

(słup stalowy 4m) – 23,00 szt. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – 23kpl Montaż opraw

oświetlenia zewnętrznego na słupie – 23,00szt. Budowa oświetlenia parku na terenie zespołu pałacowo-

parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie. Ułożenie rur osłonowych na kable optyczne

– 8m Układanie kabli w rowach kablowych – ręcznie. Kabel YAKXS 4X25 – 754m Układanie bednarki w

rowach kablowych – ręcznie - 359m układanie kabli w rurach YAKXS 4X25 – 8m Montaż i stawianie

słupów oświetleniowych – slup stalowy 3m – 20,0szt. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie

do 100kg z tabliczką słupową – slup stalowy 2m – 4,00szt. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych

YDY 3X2,5mm2 – 24,00kpl Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – 24,00szt. Budowa

instalacji monitoringu parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w

Krasnobrodzie. Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyłt do 4 mm2 - 100,00m Światłowód

jednomodowy – 266,00m Montaż elementów systemu telewizji użytkowej kamera TVU zewnętrzna –

2,00szt. Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – monitor – 1,00szt. Montaż elementów systemu

telewizji użytkowej – urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu. Dostawa i montaż Osprzętu CCTV (panel

krosownicy z obudową) – 1,00kpl Budowa oświetlenia tarasu na terenie zespołu pałacowo – parkowego przy

sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie. Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 4

mm2 – 20,00m Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – naświetlacz LED do 20W – 4,00 szt. Zegar

astronomiczny – 1 szt. Budowa oświetlenia witacza na terenie zespołu palacowo-parkowego przy sanatorium

rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45311000-0, 45312000-7, 45311100-1, 31527200-8,

45314310-7
 

 

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

Wartość bez VAT: 
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Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 8
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Długość okresu gwarancji 30,00

Termin realizacji 10,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 3 Nazwa: Architektura, Konstrukcje, Architektura Krajobrazu

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:Zagospodarowanie

terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym zalew z elementami małej architektury, zagospodarowania

parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie z

elementami małej architektury, tablicy informacyjnej w formie "witacza", ścieżek spacerowych i chodników

na terenie zespołu pałacowo parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie, tarasu

widokowego, bramy wejściowej na teren parku zespołu pałacowo-parkowego i drogowskazów. Zakres robót:

roboty rozbiórkowe demontaż i przekazanie inwestorowi materiałów pochodzących z rozbiórki: płyt

betonowych i cegieł klinkierowych – 415,00m2. Demontaż silosu 8m x8 m. budowa tarasu widokowego:

budowa tarasu dwukondygnacyjnego o konstrukcji stalowej z pomostami z deski kompozytowej.

Nawierzchni wewnętrzna tarasu wykonana z kostki betonowej gr. 6cm. Taras wyposażony w balustrady z

profili stalowych. Konstrukcja oparta na fundamentach żelbetowych. Słupy nośne konstrukcji tarasu -

stalowe. Rygle stalowe stalowe. Pomosty z deski kompozytowej na legarach. Schody na taras – policzkowe

stalowe. Stopnie schodów z desek kompozytowych. Łączna długość balustrad wynosi 103m. Na tarasie

systemowe ławki w ilości 6 szt. budowa ścieżek parkowych: budowa nawierzchni ścieżek z kostki brukowej

gr. 6cm z rodzaju starobruk lub stare miasto na podsypce piaskowo - cementowej. Budowa obrzeży
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chodnikowych gr. 8cm na ścieżkach parkowych. Podbudowa ścieżek wykonana z kruszywa łamanego.

Szerokość ścieżek parkowych 1,56m lub 1,86m. Łączna powierzchnia ścieżek z kostki betonowej 990,52m2.

Łączna długość obrzeży ok. 1240m. schody terenowe: Budowa czterech ciągów schodów terenowych z

gotowych bloków betonowych 15 X 40 x 150 cm z balustradą stalową ze stali kwasoodpornej. Konstrukcja

schodów wzmocniona murami oporowymi. Spoczniki o nawierzchni wykonanej z kostki brukowej gr. 8cm z

rodzaju starobruk lub stare miasto. brama wejściowa na teren parku Wykonanie i montaż drewnianej bramy

wejściowej na teren parku z drewna sosnowego impregnowanego. Wymiary bramy 2,3mX0,9m. Wysokość

bramy 2,81m. Konstrukcja oparta na 4 słupach 15x15 kotwionych do stóp fundamentowych kotwami

stalowymi. dach bramy czterospadowy kryty blachą płaska panelową. Wymiary dachu w rzucie 1,5x2,9m.

tablica informacyjna w formie „witacza” Wykonanie i montaż drewnianej tablicy informacyjnej w formie

„witacza” z drewna sosnowego impregnowanego. Konstrukcja na rzucie prostokąta. Wymiary witacza 3,4m

X0,45m. Konstrukcja oparta na 4 slupach o przekroju 15X15cm, kotwionych do stóp fundamentowych.

Dach czterospadowy kryty blachą płaską panelową. Wymiary dachu w rzucie 1,1 X 4,6m. elementy małej

architektury Ławki z oparciem żeliwne z siedziskiem wykonanym z drewna montowane do fundamentow

punktowych. Liczba ławek 19szt. kosze na śmieci o wymiarach podstawy 40x40cm – liczba sztuk 10 szt.

Drogowskazy – słup o wysokości 3m wykonany ze stali –2 szt. Zieleń Nasadzenia drzew – 37szt.

Nasadzenia krzewów- 1998szt. Nasadzenia pnączy – 880 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112710-5, 45111000-8, 45112000-5, 45233000-9, 39113600-3
 

 

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

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 8
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Długość okresu gwarancji 30,00

Termin realizacji 10,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

 

 


