
q) Nawierzchnia z destruktu pofrezowego – warstwa górna z tłucznia - grubość 

po zagęszczeniu 10 cm 

r) Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o 

wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż min. 120 kN/m i w poprzek min. 

200kN/m 

s) Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm 

Osoby wykonujące czynności wymienione w powyższej tabeli, niezbędne do realizacji robót, 

muszą być zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, 

w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 

2018 r., poz. 108). 

Powyższy wymóg nie jest wymagany w przypadku, gdy ww. czynności (przez cały okres 

realizacji zamówienia) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność 

gospodarczą, które ww. czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z 

wykonawcą stosunku cywilnoprawnego. 

8.13.1. 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 punkcie 8.13 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 2018 r., poz. 108). 

 

8.14. 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 Prawo zamówień publicznych, całkowita wartość tego zamówienia została 

uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający udzieli zamówień polegających na 

powtórzeniu podobnych robót budowlanych, wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych 

zamówienia podstawowego i zgodne z przedmiotem zamówienia, gdy będzie posiadał 

niezbędne środki finansowe. 

 

8.15. Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający określa w opisie 

przedmiotu zamówienia dostosowanie projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym 

zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa nawierzchni, poboczy i 

rowów spowoduje znaczącą poprawę warunków użytkowych i bezpieczeństwa dla wszystkich 

użytkowników drogi wojewódzkiej. Obecny stan drogi może stanowić utrudnienie dla 

korzystania z jezdni przez rowerzystów i pieszych. Przebudowa spowoduje wyrównanie 

krawędzi jezdni, wykonane zostaną pobocza i wyrównana zostanie nawierzchnia. Prace te 

umożliwią bezpieczne korzystanie z drogi wojewódzkiej [przez rowerzystów, pieszych i 

niepełnosprawnych]. 

 

9. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

9.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie stosował następujące kryteria 

i ich znaczenie: 

1) cena – 60%, 

2) gwarancja jakości – 40%, 

9.2. Sposób oceniania ofert i przydzielania 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% 


