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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363305-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowy Sącz: Roboty budowlane w zakresie mostów
2022/S 128-363305

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Adres pocztowy: ul. Wyspiańskiego 22
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Konrad Poręba
E-mail: kporeba@mzd.nowysacz.pl 
Tel.:  +48 184427967
Faks:  +48 184427967
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzd.nowysacz.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.mzd.nowysacz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja i budowa infrastruktury drogowo-mostowej: budowa mostu na ul. Kamiennej, budowa i 
modernizacja chodników oraz oświetlenia w Nowym Sączu
Numer referencyjny: 271.2.15.2022

II.1.2) Główny kod CPV
45221110 Roboty budowlane w zakresie mostów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych na terenie 
Nowego Sącza dot. modernizacji infrastruktury drogowo-mostowej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 
następujące części:

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Przebudowa drogi gminnej nr 293313K (ul. Śniadeckich) w km od 0+011,00 do km 0+462,00 w miejscowości 
Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz”
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje modernizację polegającą na przebudowie jezdni wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na odcinku o długości 450 mb. na drodze gminnej nr 293313K na ul. Śniadeckich.
Zakres robót obejmuje m.in:
roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
roboty ziemne;
krawężniki i obrzeża;
kanał deszczowy (roboty ziemne, roboty montażowe);
jezdnia;
ścieżka pieszo-rowerowa;
chodnik;
oznakowanie poziome;
oznakowanie pionowe;
zieleń drogowa;
oświetlenie uliczne wraz z dedykowanym doświetleniem przejść dla pieszych:
o demontaż;
o wykonanie kanalizacji kablowej;
o montaż stawianie słupów oświetlenia ulicznego oraz doświetlenia przejść dla pieszych;
o okablowanie i uziemienie;
o aktywne oznakowanie;
o badania i pomiary

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu robót na kwotę co najmniej 1 500 
000,00 zł. do dnia 31.12.2022r / Waga: 30
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/10/2022
Koniec: 31/05/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Całkowita 
wartość tego zamówienia wynosi nie więcej niż:
Dla cz. I – 500 000,00 zł. bez podatku

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Modernizacja infrastruktury mostowej wraz z budową mostu na ul. Kamiennej w Nowym Sączu”
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45221110 Roboty budowlane w zakresie mostów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje modernizację infrastruktury mostowej w Nowym Sączu polegającą na rozbiórce 
mostu zastępczego oraz budowie nowego mostu na rzece Kamienica wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 
ciągu drogi powiatowej nr 1576K na ul. Kamiennej w Nowym Sączu.
W ramach zadania należy wykonać ciąg pieszy na istniejącym moście objazdowym oraz na jego dojazdach w 
celu przeprowadzenia ruchu pieszego. Projekt ciągu pieszego przedstawiono w załączniku.
W trakcie rozbiórki i budowy mostu w km 0+413,78 drogi powiatowej, na kanale Młynówka należy zapewnić 
ciągłość ruchu kołowego i pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1576K.
Wykonawca ma obowiązek zapewnić obsługę geologiczną w trakcie trwania budowy.
W zakres zamówienia wchodzi również rozbiórka i transport konstrukcji składanych mostów DMS -65 (obecnie 
prowadzących ruch przez rzekę Kamienica na ul. Kamiennej w Nowym Sączu) w miejsce składowania, które 
zostanie wyznaczone przez Zamawiającego w obrębie do 20 km. od granic miasta Nowy Sącz. Konstrukcja 
składanego mostu drogowego został użyczona przez Agencję Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie, 
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ul. Grzybowa 45, 00-844 Warszawa. Wykonawca po zakończeniu eksploatacji mostów składanych własnym 
staraniem i na własny koszt wykona wszelkie czynności związane z:
- demontażem przedmiotu użyczenia
- przeglądem technicznym przedmiotu użyczenia
- odtworzeniem elementów zniszczonych
- naprawą uszkodzonych elementów przedmiotu użyczenia
- uzupełnienie brakujących elementów przedmiotu użyczenia
Szczegółowe wymagania dotyczące zwrotu konstrukcji składanych mostów DMS-65 są określone w umowie Nr 
BLrt-4420-2-U1/2020, stanowiącej załącznik do SWZ.
W zakres zamówienia wchodzi także wykonanie tablicy informacyjnej
o dofinansowaniu

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie kierownika budowy / Waga: 25
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/10/2022
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Całkowita 
wartość tego zamówienia wynosi nie więcej niż:
Dla cz. II – 2 000 000,00 zł. bez podatku

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na drogach krajowych w Nowym Sączu
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233130 Roboty budowlane zakresie dróg krajowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje modernizację infrastruktury pieszo-rowerowej na drogach krajowych w mieście 
Nowy Sącz polegającą na przebudowie drogi krajowej nr 75 Al. Piłsudskiego w km 65+807.00 -68+260.00 
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oraz w km 68+284.00 - 68+776.00 w zakresie przebudowy ścieżki rowerowej na odcinku o długości 3,04 km. w 
Nowym Sączu

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie kierownika robót / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/10/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Całkowita 
wartość tego zamówienia wynosi nie więcej niż:
Dla cz. III – 500 000,00 zł. bez podatku

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Modernizacja infrastruktury drogowej na drogach gminnych i powiatowych w Nowym Sączu
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje modernizację polegającą na przebudowie jezdni wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na odcinku o długości 970 mb. na drodze gminnej nr 293132K na ul. Jodłowej
Zakres robót obejmuje m.in:
podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm;
warstwa wiążaca AC16W gr.5cm;
warstwa ścieralna Ac11S gr. 4cm;
korytka betonowe;
studnia bet. 1000 wys. do 2,0m kpl.;
przykanalik PP300;
płyty ażurowe na umocnienie skarpy 315x1,0

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie kierownika robót / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/10/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Całkowita 
wartość tego zamówienia wynosi nie więcej niż:
Dla cz. III – 500 000,00 zł. bez podatku

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Modernizacja infrastruktury pieszej na drogach gminnych i powiatowych w Nowym Sączu - zadania pow. 12 
miesięcy”
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje modernizację polegającą na przebudowie
ul. Mała Poręba w Nowym Sączu polegającej na budowie chodnika wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku o długości 430 mb. od skrzyżowania z ul. Orła Białego w kierunku 
skrzyżowania z ul. Podbielowską.
Zakres robót obejmuje m.in:
roboty rozbiórkowe i ziemne;
odwodnienie;
chodnik;
kanał technologiczny;
poszerzenie jezdni KR3;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 10
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Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie kierownika robót / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 372
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Całkowita 
wartość tego zamówienia wynosi nie więcej niż:
Dla cz. III – 500 000,00 zł. bez podatku

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Modernizacja infrastruktury pieszej na drogach gminnych i powiatowych w Nowym Sączu”
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dot. modernizacji ul. Dunajcowej wraz z budową 
chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagodową w km 1+004 do zjazdu w km 0+840 oraz z przebudową 
skrzyżowania z ul. Jagodową.
Zakres robót obejmuje m.in:
roboty rozbiórkowe i ziemne;
profilowanie koryta
podbudowa z:
o kruszywa naturalnego na drogach i zjazdach publicznych
o kruszywa łamanego – zjazdy, chodnik, umocnienie poboczy
o mieszanki niezwiązanej z kruszywa
o podbudowa z betonu asfaltowego
nawierzchnia z:
o betonu asfaltowego,
o kostki kamiennej na skrzyżowaniu z wyspą, poszerzeniach wlotów, zjazdach i placach
o kostki brukowej betonowej
o kruszywa łamanego
o tłucznia 40-60 na zjazdach poza chodnikami
krawężniki, obrzeża, ścieki
zabezpieczenie gazociągów
wykonanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej
wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego
Uwaga! Dokumentacja projektowa zawiera całość inwestycji dot. budowy chodnika przy ul. Dunajcowej. 
Niniejsze zadanie dot. tylko i wyłącznie etapu I realizowanego na odcinku o długości 164 mb. od skrzyżowania
z ul. Jagodową w km 1+004 do zjazdu w km 0+840 wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Jagodową.
Przed realizacją zadania należy wyznaczyć granice realizacji inwestycji
w terenie. Ponadto do zakresu Wykonawcy należy aktualizacja warunków przyłączenia, usunięcia kolizji z 
infrastrukturą techniczną należącą do osób trzecich oraz zawarcie stosownych umów z gestorami sieci. Projekt 
posiada uzgodnienia ZUD.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie kierownika robót / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/10/2022
Koniec: 31/05/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Całkowita 
wartość tego zamówienia wynosi nie więcej niż:
Dla cz. III – 500 000,00 zł. bez podatku

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Modernizacja infrastruktury pieszej i drogowej na drogach gminnych i powiatowych w Nowym Sączu”
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje modernizację polegającą na przebudowie jezdni wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na drodze gminnej nr 293110K na
ul. Gucwy.
Zakres robót obejmuje m.in:
nawierzchnia;
roboty brukarskie;
oświetlenie uliczne;
kanalizacja deszczowa;
rozbiórka płyty betonowej o wymiarach 15,5x5,40m gr. ok 12cm
odbudowa po robotach w ul. Gorzkowskiej po kanalizacji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie kierownika robót / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/05/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Całkowita 
wartość tego zamówienia wynosi nie więcej niż:
Dla cz. III – 500 000,00 zł. bez podatku

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Modernizacja infrastruktury drogowej na drogach gminnych i powiatowych wraz z miejscami postojowymi lub 
zatoką autobusową w Nowym Sączu”
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje modernizację polegającą na przebudowie jezdni wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na odcinku o długości 960 mb. na ul. Naściszowskiej.
Zakres robót obejmuje m.in:
roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
roboty ziemne;
krawężniki i obrzeża;
jezdnia;
zatoki postojowe;
chodniki;
oznakowanie poziome i pionowe;
oświetlenie:
o demontaż;
o wykonanie kanalizacji kablowej;
o montaż stawianie słupów oświetlenia ulicznego oraz doświetlenia przejść dla pieszych;
o okablowanie i uziemienie;
o szafa sterownicza oświetlenia ulicznego;
o badania i pomiary

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie kierownika robót / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Całkowita 
wartość tego zamówienia wynosi nie więcej niż:
Dla cz. III – 500 000,00 zł. bez podatku
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Modernizacja infrastruktury drogowej na drogach gminnych i powiatowych wraz z oświetleniem ulicznym i 
kanałem deszczowym w Nowym Sączu”
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje modernizację polegającą na przebudowie jezdni i chodników wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na odcinku o długości 235 mb. na drodze powiatowej nr 1597K na ul. Grodzkiej w Nowym Sączu, 
na odcinku od skrzyżowania z Al. Batorego i Al. Wolności do skrzyżowania z ul. Rejtana, ul. Nawojowską i ul. 
Długosza.
Zakres robót obejmuje m.in:
roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
roboty ziemne;
krawężniki i obrzeża;
kanał deszczowy (roboty ziemne, roboty montażowe);
jezdnia;
chodniki;
oznakowanie poziome;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie kierownika robót / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2023
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Całkowita 
wartość tego zamówienia wynosi nie więcej niż:
Dla cz. III – 500 000,00 zł. bez podatku
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/08/2022
Czas lokalny: 08:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/08/2022
Czas lokalny: 08:05

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszwa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587702
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z wymogami ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych-Departament Odwołań
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2022
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