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Wykonawca w swojej ofercie może również zadeklarować dłuższy okres gwarancji jakości 

w pełnych latach kalendarzowych, jednak nie dłuższy niż 10 lat tj.: 5, 6, 7, 8, 9 lub 10 lat. 

8.11.  Wymagany okres rękojmi za wady fizyczne i prawne na roboty objęte niniejszą umową 

wynosi 5 lat licząc od daty protokolarnego przekazania przez wykonawcę robót i przyjęcia 

przez zamawiającego jako należycie wykonanych. 

8.12. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót wskazano znak towarowy, patent, pochodzenie materiałów lub 

urządzeń to wykonawca może zastosować równoważne pod warunkiem, że zagwarantują 

one realizację robót w zgodzie z wydanym zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej 

oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej 

wymienionych dokumentach, a także nie spowodują opóźnień w realizacji inwestycji. 

Zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych musi umożliwić uzyskanie 

efektu zamierzonego przez zamawiającego (technicznego, ekonomicznego, ekologicznego). 

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

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt. 6 ustawy Pzp do wysokości 9.111.769,46 zł netto. Zamawiający udzieli zamówień 

polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, wyszczególnionych w 

kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego, w zakresie związanym z tym 

zamówieniem, gdy będzie posiadał niezbędne środki finansowe. 
 

8.14. 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:  

 

Lp Rodzaj czynności wykonywanych w zakresie realizacji zamówienia 

 Dla branży drogowej: 

- prace budowlano-montażowe branży drogowej dotyczące drogi, chodnika, ciągu 

pieszo-rowerowego, zjazdów 

- roboty pomiarowe, 

- wycięcie drzew i krzewów, 

- usunięcie humusu, 

- roboty rozbiórkowe, 

- roboty ziemne, 

- prace budowlano-montażowe dotyczące przepustów, 

- umocnienie dna i skarp rowów, 

- wykonanie podbudów drogowych, 

- wykonanie nawierzchni drogowych, 

- roboty wykończeniowe, 

- prace budowlano-montażowe dotyczące ekranów akustycznych, 

- układanie krawężników i obrzeży, 

- prace dotyczące zieleni: humusowanie, nasadzenia, wykonanie muru oporowego 

z donic, 

- prace budowlano-montażowe dotyczące miejsca do ważenie pojazdów, 

- prace budowlano-montażowe dotyczące chodnika, 

- wykonanie oznakowania poziomego oraz montaż oznakowania pionowego, 

- montaż i ustawianie tablic informacyjnych 

 



 

 

 Dla branży mostowej: 

- prace budowlano-montażowe dotyczące fundamentowania ( w tym pale), 

- pace zbrojarskie,  

- prace betonowe, 

- roboty ziemne, 

- układanie i montaż wszelkich elementów prefabrykowanych, 

- wbudowanie mas i elementów izolacyjnych, 

- wbudowanie dylatacji, 

- wbudowanie powłok ochronnych i zabezpieczających, 

- montaż elementów wyposażenia obiektów tj balustrad, barier,  

- montaż urządzeń kontrolno-pomiarowych, 

- montaż elementów odwadniających, 

- wykonywanie konstrukcji oporowych, 

-  wykonanie schodów, 

- roboty dotyczące umocnień stożków przyczółkowych, 

- wszelkie roboty drogowe w obrębie obiektów mostowych, 

- wszelkie roboty budowlane towarzyszące, 

 Dla branży telekomunikacyjnej: 

- rozbiórki elementów istniejących (studnie, kanały kablowe, kable, przewody, 

słupy 

- wszelkie prace dot budowy i montażu elementów  sieci telekomunikacyjnej, w 

tym kanalizacji kablowej, rurociągów, studni, 

- sprawdzanie szczelności kanalizacji i rurociągów, 

- wykonanie pomiarów końcowych, 

 Dla branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa i sanitarna) 

- wszelkie prace rozbiórkowe, 

- prace związane z wyznaczaniem trasy kanalizacji, 

- wykonanie przekopów kontrolnych, 

- wszelkie prace dotyczące budowy i montażu elementów kanalizacji , w tym 

roboty zmienne, montażowe, oraz roboty budowlane towarzyszące, 

- wykonanie prób szczelności, 

 Dla branży elektroenergetyczne i oświetleniowej: 

- wszelkie prace rozbiórkowe, 

- prace związane z wyznaczaniem trasy, 

- wszelkie prace dotyczące budowy i montażu elementów sieci 

elektroenergetycznej i oświetleniowej, w tym roboty zmienne, montażowe, oraz 

roboty budowlane towarzyszące, 

- wykonanie pomiarów końcowych, 

 

 

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. 
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8.14.1 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. 8.14 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: 
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