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8.15. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

 

8.16. Zgodnie z zapisami  Art. 29 ust 3a  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (Ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 

r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 

2016 r. poz. 1020) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę lub Podwykonawcę, przy 

realizacji przedmiotowego zadania, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wymienione w poniższej tabeli:   

 

L. p.  Rodzaj czynności wykonywanych w zakresie realizacji zamówienia 

1 Roboty przygotowawcze: 

- Organizacja zaplecza budowy 

- Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego, na czas trwania 

robót – organizacja ruchu drogowego (projekt wraz uzgodnieniem, 

wykonanie, utrzymanie, likwidacja) 

2 Roboty konstrukcyjne: 

- przebudowa przepustów 

3 Roboty drogowe: 

- wymiana konstrukcji drogi (podbudowa z kruszywa, warstwa wiążąca i 

ścieralna z betonu asfaltowego), 

- budowa ścieżki pieszo – rowerowej, w tym: wykonanie podbudowy  z 

kruszywa, ułożenie krawężników betonowych i obrzeży, układanie 

nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,  

- stabilizacja gruntów 

- ułożenie geosiatki  

  Roboty odwodnieniowe: 

- budowa kanalizacji deszczowej w tym: rozebranie podbudowy i 

przepustów rurowych, montaż kanałów rurowych, wykonanie studni 

rewizyjnych i studzienek ściekowych ulicznych, wykonanie drenażu, 

przykanalików, 

- budowa rowów trawiastych 

5 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu 

6 Kolizja z siecią elektryczną, teletechniczną: 

- wszelkie prace związane rozbiórką, demontażem i montażem slupów 

oświetleniowych, energetycznych i telekomunikacyjnych 

7 Kolizja z siecią wodociągową i sanitarną: 

- roboty dotyczące robót rozbiórkowych, 

- wszelkie prace dotyczące budowy i rozbudowy sieci  

8 Roboty wykończeniowe: 
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- humusowanie skarp i poboczy 

- uporządkowanie terenu, 

- likwidacja zaplecza budowy 

 

Osoby wykonujące czynności wymienione w powyższej tabeli, niezbędne do realizacji 

robót, muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowę o 

pracę, w sposób określony w art. 22 § 1  Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz.U z 2014 poz. 1502 z późn. zm.). 

Powyższy wymóg nie jest wymagany w przypadku, gdy wyżej wymienione czynności 

(przez cały okres realizacji zamówienia) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym 

działalność gospodarczą, które będą wykonywać wyżej wymienione czynności osobiście na 

podstawie łączącego je z Wykonawcą stosunku cywilnoprawnego. 

 

8.16.1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu, w terminie do 7-u dni od 

daty zawarcia umowy oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących czynności 

wymienione w przedstawionej w pkt. 8.16 tabeli, co do których zamawiający wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1  Ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U z 2014 poz. 1502 z późn. zm.). 

 

9. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

9.1. Przy dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie stosował 

następujące kryteria i ich znaczenie: 

1) cena – 60%, 

2) gwarancja jakości – 40%. 

9.2. Sposób oceniania ofert i przyznawania punktów. 

Maksymalna ilość punktów w kryteriach wynosi 100 punktów. 

1) Ocena punktowa za cenę oferty. 

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru 

pomnożona przez wagę kryterium 60%: 

cena = (Cmin / Cb)*100 punktów*60% 

gdzie: 

Cmin – cena najniższej, ważnej oferty, 

Cb – cena badanej oferty. 

 

2) Ocena punktowa za gwarancję jakości. 

Ilość punktów za gwarancję jakości zostanie obliczona na podstawie następującego 

wzoru pomnożona przez wagę kryterium 40%: 

gwarancja jakości = ([Gb – Gmin] / [Gmax – Gmin]) *100 punktów*40% 

gdzie: 

Gb – okres gwarancji jakości w badanej ofercie, 

Gmin – minimalny okres gwarancji jakości (5 lat), 

Gmax – maksymalny okres gwarancji jakości (7 lat). 

 


