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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 
www.biplelow.pl 

 
Lelów: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji związanych z odbudową 
dróg w Gminie Lelów w 2014 roku 
Numer ogłoszenia: 72308 - 2014; data zamieszczenia: 04.03.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
IR.271.4.2014 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelów , ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów, woj. śląskie, tel. 34 

3550121, faks 34 355 00 49. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.lelow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla inwestycji związanych z odbudową dróg w Gminie Lelów w 2014 roku. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.3.1 Przedmiotem 
zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji związanych z odbudową 
dróg w Gminie Lelów w 2014 roku. Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz uzyskać w imieniu zamawiającego niezbędne pozwolenia lub zgłoszenia na 
budowę, oraz uzyskać aktualne podkłady geodezyjne niezbędne do opracowania dokumentacji i 
uzyskania zgłoszenia, pozwolenia na budowę; 3.3.2 Dokumentacja projektowa obejmuje: a) 
Projekt budowlany i wykonawczy- Projekt budowlany i wykonawczy musi być wykonany wraz z 

wszelkimi innymi opracowaniami niezbędnymi do przeprowadzenia procedury przetargowej na 

roboty budowlane i ich realizację-sporządzony w 5 egzemplarzach; b) Kosztorys inwestorski-
sporządzony w 2 egzemplarzach; c) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego- sporządzony w 2 egzemplarzach; d) 
Przedmiar robót- sporządzony w 2 egzemplarzach; e) Informację bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia- sporządzona w 2 egzemplarzach; f) Harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy- 2 
egzemplarze w wersji papierowej; g)Przedmiot opracowania zawarty na CD lub DVD- sporządzony 

w 1 egzemplarzu. 3.3.3 Ponadto w ramach dokumentacji należy uwzględnić w razie potrzeby: a) 
Opracowanie badań geotechnicznych gruntu; b) W przypadku zaprojektowania robót związanych z 
przebudową drogi na działkach nie będących własnością Gminy Lelów Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać zgody właścicieli na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane c) uzgodnić 
włączenie do dróg publicznych wyższej kategorii 3.3.4 Dokumentacja projektowa powinna 
charakteryzować się wysokim poziomem opracowania, w tym graficznego i oprawy. Każdy 

kompletny egzemplarz projektu powinien być umieszczony w oddzielnej teczce. Dokumentacja 
projektowa na całość przedmiotu zamówienia powinna być przekazana Zamawiającemu odrębnie 
dla każdej części.. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.20.00-4, 71.33.60.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 16. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 

 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje złożenia wadium 
III.2) ZALICZKI 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

http://www.biplelow.pl/
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o Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 
5.1., niniejszej specyfikacji muszą być: Oświadczenie o spełnieniu warunków w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1.- zawarte w druku OFERTA. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Udokumentowania wykonania, tj. zakończenie w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert a w przypadku, gdy okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie: Co najmniej dwie usługi polegającą na 
opracowaniu dokumentacji projektowej odpowiadającej swoim rodzajem 
przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 5 000 złotych każde w formie 
załączonego do oferty oświadczenia - wykazu załącznik nr 3 do SIWZ z podaniem 

nazwy i danych zleceniodawcy, zakresu zamówienia, terminów wykonania oraz 
wartości, potwierdzonego stosownym dokumentem uprzedniego zleceniodawcy o 
należytym wykonaniu zamówienia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym 
przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania i kierowania 
robotami w specjalności: drogowej bez ograniczeń. Powyższy punkt należy opisać w 
przekładanym wykazie osób wg załącznika nr 4 SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 
USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 
zezwolenia lub licencje; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli 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 przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 
do grupy kapitałowej; 

 
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi 
odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki i prawidłowo 
ukończone. 
III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
Wszystkie ww. dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski.6.5.3 W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum), 
każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.2., niniejszej specyfikacji 

(lub w punkcie 6.5.2. niniejszej specyfikacji - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Pozostałe dokumenty będą traktowane 
jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty 
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli każdego ze wspólników. Odpowiednie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w 
oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i 
doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. tj. przedstawić 
pisemne, tj. w oryginale zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku złożenia 

zobowiązania w kopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wykonawca 
zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych 

, a jego oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 tejże ustawy. W przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o 
których mowa w punkcie. 6.5.4 niniejszej specyfikacji, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę lub te podmioty (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez 
pełnomocnika konsorcjum , jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie , a w odniesieniu do 
innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (także każdy w odniesieniu 

do dotyczących go dokumentów). Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi 
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty 
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej 
notarialnie. Wobec wykonawcy, będącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność gospodarczą 
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zaleca się dołączenie od oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej (oryginału lub potwierdzonej za zgodność kserokopii). Wobec wykonawcy, będącego 
osobą fizyczną i prowadzącego działalność gospodarczą zaleca się dołączenie od oferty aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginału lub potwierdzonej za 
zgodność kserokopii) 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Terminy ustalone w ust. 1 ulegną przesunięciu na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku: a) 
przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; b) gdy Zamawiający z ważnych przyczyn, 
nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych. 

W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą 
okresowi wstrzymania prac; c) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub 
lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; d) wystąpienia 
okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 

staranności; e) pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o 
wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych, lub innego dokumentu niezbędnego 
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach, 
organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu. W takim 
przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni zwłoki w wydaniu 
stosownego dokumentu; W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony 
ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. Strony zobowiązują się wzajemnie 
powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas 
wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.biplelow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 
Lelów ul. Szczekocińska 18 42-235 Lelów.. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 11.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lelów Sekretariat Urzędu Gminy Lelów 
(piętro) Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 11.03.2014 o godz. 12:30 w sali 
konferencyjnej Urzędu, ul. Szczekocińska18.. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. 
IV.4.17) Czy 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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Odbudowa drogi gminnej nr 689027 S k. Borowiec w m. Staromieście od 
km 2+415 do 3+265. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: na działce 165, na 

odcinku 850 m szerokość jezdni 4,5, odwodnienie, pobocza, i zjazdy utwardzone, włączenie 
do drogi krajowej.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.20.00-4, 71.33.60.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 

 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Odbudowa drogi gminnej nr 689034S w m. Nakło w k. Gródek od km 
0+000 do 3+200. 
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 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: na działce 2557, 

2850, na odcinku 3200 m, szerokość jezdni 4,5 m, pobocza utwardzone, odwodnienie, 
włączenie do drogi powiatowej. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.20.00-4, 71.33.60.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Odbudowa drogi gminnej nr 689012 S Turzyn-Kosmówki od km 2+131 do 
3+631. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: na działce 1395, o 

długości szerokość jezdni 3-4,5 m, odwodnienie, pobocza i zjazdy utwardzone, mijanki.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.20.00-4, 71.33.60.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

 
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Remont drogi gminnej nr 689022S w m. Skrajniwa od 2+984 do 3+584. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na działce nr 121, 

na odcinku 600 m, szerokość jezdni 4 m, pobocza i zjazdy utwardzone, odwodnienie, 
włączenie do drogi powiatowej.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.20.00-4, 71.33.60.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 
 
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Odbudowa drogi gminnej nr 689009S w Lgocie Błotnej na Dąbrowno- Etap 
II od 2+185 do 3+186. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: na działce nr 

1240,na odcinku 1001 m, szerokość jezdni 3 m, odwodnienie, utwardzone pobocza, mijanki 
i zjazdy, odbudowa przepustów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.20.00-4, 71.33.60.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 
 
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Odbudowa drogi gminnej nr 689030S ul. Leśna - Zbyczyce od 0+816 do 
2+682. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: na działce nr 293, 

230. Podział na części: część I od 0+816 do 2+500) część II od 2+500 do 2+682, 
szerokość jezdni od 3 do 4,5 m, pobocza i zjazdy utwardzone, odwodnienie, włączenie do 
drogi wojewódzkiej, włączenie do drogi powiatowej. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.20.00-4, 71.33.60.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 
 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Odbudowa drogi gminnej do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 
1+100. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: na działce nr 418, 

771- obręb Ślęzany, długość 750 m, szerokość jezdni 3 m, utwardzone pobocza i zjazdy, 
odwodnienie, mijanki, włączenie do drogi wojewódzkiej. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.20.00-4, 71.33.60.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 
 
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Odbudowa drogi gminnej za cmentarzem w Lelowie od km 0+230 do 
0+730. 
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 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: na działce nr 294 

na odcinku 500 m, szerokość jezdni 4 m, pobocza i zjazdy utwardzone, odwodnienie, 
odbudowa przepustów, włączenie do drogi powiatowej.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.20.00-4, 71.33.60.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 
 
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Odbudowa drogi gminnej nr 689036S w m. Nakło od km 0+000 do 0+600. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: na działce nr 

1545, 2669, na odcinku 600m, szerokość jezdni 3 m, mijanki, utwardzone pobocza i 
zjazdy, odwodnienie, włączenie do drogi powiatowej.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.20.00-4, 71.33.60.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

 
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Odbudowa drogi gminnej (k. sołtysa) w miejscowości Turzyn od km 0+000 
do 0+687. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: na działkach 1383 

,1384, długość 687m, szerokość jezdni 3 m, odbudowa przepustów, odwodnienie, pobocza i 
zjazdy utwardzone, mijanki, włączenie do drogi powiatowej. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.20.00-4, 71.33.60.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 
 
CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Odbudowa drogi gminnej nr 689027 S (Kopanina) w m. Drochlin od km 
0+707 do 1+507. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: na działce 10/2 na 

odcinku 800 m, jezdnia 4,5 m szerokości, pobocza i zjazdy utwardzone, włączenie do drogi 
wojewódzkiej.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.20.00-4, 71.33.60.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 
 
CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Odbudowa drogi gminnej do lasu w m. Lgota Gawronna od km 0+000 do 
1+500. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: działka 122 i 193. 

Na odcinku 1500 m, szerokość jezdni 3m, mijanki, odwodnienie, pobocza utwardzone, 
włączenie do drogi powiatowej.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.20.00-4, 71.33.60.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 
 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Odbudowa drogi gminnej nr 689006 (Szubienica) w m. Ślęzany od km 
0+000 do 1+363. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: na działce nr 576 

na odcinku 1363 m, szerokość jezdni od 3-4 m, pobocza i zjazdy utwardzone, odwodnienie, 
odbudowa przepustów, włączenie do drogi krajowej.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.20.00-4, 71.33.60.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 
 
CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Odbudowa drogi gminnej nr 689021 S od 0+000 do 0+400 (do 
cmentarza) w miejscowości Drochlin. 
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 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: na działce 234, na 

odcinku 400 m, szerokość jezdni 4,5 m, odwodnienie, pobocza i zjazdy utwardzone, 
włączenie do drogi powiatowej.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.20.00-4, 71.33.60.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.07.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 
 
CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Odbudowa drogi gminnej nr 689012 S w miejscowości Paulinów w stronę 
Turzyn-Kosmówki. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: na działce nr 80 

na odcinku 600 metrów od DK 46, szerokość jezdni 3 m, włączenie drogi do drogi krajowej, 
mijanki. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.20.00-4, 71.33.60.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.07.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 
 
CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Odbudowa drogi gminnej nr 689038 S w miejscowości Nakło. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: na działce 1635/1, 

długość 600m, szerokość jezdni 3 m, pobocza i zjazdy utwardzone, mijanki.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.20.00-4, 71.33.60.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.07.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

 
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 
72308 - 2014; data zamieszczenia: 04.03.2014 
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