Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=406680
Kościerzyna: Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączeń komunikacyjnych do Kościerskich Stref
Aktywności Gospodarczej CZĘŚĆ I: przebudowa dróg w Kłobuczynie i Grzybowie CZĘŚĆ II: przebudowa drogi
w Dziemianach CZĘŚĆ III: przebudowa drogi we Wdzydzach Tucholskich CZĘŚĆ IV: przebudowa drogi w
Lipuszu CZĘŚĆ V: przebudowa drogi w Lubaniu
Numer ogłoszenia: 132249 - 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kościerzyna , ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie, tel. 58
6802300, faks 58 6802320.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscierzyna.gda.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 połączeń
komunikacyjnych do Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej CZĘŚĆ I: przebudowa dróg w Kłobuczynie i
Grzybowie CZĘŚĆ II: przebudowa drogi w Dziemianach CZĘŚĆ III: przebudowa drogi we Wdzydzach Tucholskich
CZĘŚĆ IV: przebudowa drogi w Lipuszu CZĘŚĆ V: przebudowa drogi w Lubaniu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
dokumentacji projektowej dla połączeń komunikacyjnych do Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej
zlokalizowanych na terenie powiatu kościerskiego zgodnie z poniższym zestawieniem: I.Gmina Kościerzyna :
Grzybowo - droga gminna - Połączenie strefy gospodarczej z drogą powiatową Kościerzyna - Wąglikowice, dł ok. 355
mb; Kłobuczyno - droga gminna - Połączenie strefy gospodarczej z dwóch stron z drogą krajową nr 20 - dł. ok. 970 mb;
II.Gmina Dziemiany: Dziemiany - ul. Dworcowa i ul. Krótka - Połączenie dworca PKP z drogą wojewódzką nr 235
Korne - Chojnice i promenadą prowadzącą do jeziora Rzuno, 200 mb drogi, 400 m2 parkingu przy dworcu PKP;
III.Gmina Karsin: Wdzydze Tucholskie - droga gminna - Połączenie ścieżki rowerowej wokół jez. Wdzydze z drogą
powiatową 2404G Wiele - Nowa Kiszewa, dł. ok. 330 mb; IV.Gmina Lipusz: Lipusz - ul. Spacerowa -droga gminna Połączenie strefy gospodarczej (kąpielisko nad jeziorem Skrzynki Duże w Lipuszu) z drogą powiatową 1934G, dł. ok.
800 mb; V.Gmina Nowa Karczma: Lubań - droga gminna - Połączenie strefy OZE w Lubaniu z drogą powiatową
P2415G, dł. ok. 1900mb.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości
zamówienia podstawowego i zgodnych z zamówieniem podstawowym (art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych)
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
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: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia
wadium w wysokości: a)Część I - 770 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt), b)Część II - Zamawiający nie
wymaga wniesienia wadium, c)Część III - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, d)Część IV - 700 zł (słownie
złotych: siedemset), e)Część V - 800 zł (słownie złotych: osiemset). przed upływem terminu składania ofert
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

DLA CZĘŚCI I, II, III, IV, V: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu - wypełnione i podpisane, wg wzoru formularza 3.1 stanowiącego załącznik do siwz
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
DLA CZĘŚCI I - Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności
jest krótszy, w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej dwie dokumentacje projektowe budowy, przebudowy,
remontu dróg o długości min. 0,9 km każda; DLA CZĘŚCI II - Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej dwie
dokumentacje projektowe budowy, przebudowy, remontu dróg; DLA CZĘŚCI III - Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) zrealizował należycie co
najmniej dwie dokumentacje projektowe budowy, przebudowy, remontu dróg o długości min. 0,3 km każda; DLA
CZĘŚCI IV - Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności
jest krótszy, w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej dwie dokumentacje projektowe budowy, przebudowy,
remontu dróg o długości min. 0,6 km każda; DLA CZĘŚCI V - Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej dwie
dokumentacje projektowe budowy, przebudowy dróg o długości min. 1,5 km każda.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
DLA CZĘŚCI I, II, III, IV, V: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu - wypełnione i podpisane, wg wzoru formularza 3.1 stanowiącego załącznik do siwz
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
DLA CZĘŚCI I, II, III, IV, V - Wykonawca winien na czas realizacji zamówienia dysponować osobami zapewniającymi
realizację zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym projektant branży
drogowej - 1 osoba z 3-letnim doświadczeniem na stanowisku projektanta branży drogowej, posiadająca uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w
zakresie posiadanego doświadczenia, kwalifikacji i uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im
doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz odpowiadające im doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
DLA CZĘŚCI I, II, III, IV, V: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu - wypełnione i podpisane, wg wzoru formularza 3.1 stanowiącego załącznik do siwz
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:
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub
złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych
nienależycie
Na podstawie §1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku
udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia załączył do oferty
wykaz wykonanych usług oraz dowody, o których mowa wyżej, jedynie w takim zakresie, jaki jest
niezbędny do potwierdzenia wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu
określonego przez Zamawiającego w pkt 7.1.2) SIWZ, tj.: -DLA CZĘŚĆI I - Wykonawca w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym
okresie) zrealizował należycie co najmniej dwie dokumentacje projektowe budowy, przebudowy, remontu

dróg o długości min. 0,9 km każda. -DLA CZĘŚCI II - Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) zrealizował
należycie co najmniej dwie dokumentacje projektowe budowy, przebudowy, remontu dróg. -DLA CZĘŚCI
III - Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres
działalności jest krótszy, w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej dwie dokumentacje projektowe
budowy, przebudowy, remontu dróg o długości min. 0,3 km każda. -DLA CZĘŚCI IV - Wykonawca w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w
tym okresie) zrealizował należycie co najmniej dwie dokumentacje projektowe budowy, przebudowy,
remontu dróg o długości min. 0,6 km każda. -DLA CZĘŚCI V - Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) zrealizował
należycie co najmniej dwie dokumentacje projektowe budowy, przebudowy dróg o długości min. 1,5 km
każda.;
 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;
 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
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;
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;
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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2013 poz. 231) - jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem
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:
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
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
1.Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na
piśmie: a)wykonanie rozwiązań zamiennych, b)zwiększenie lub zmniejszenie zakresu prac projektowych, c)wykonanie
nieprzewidzianych prac projektowych, niezbędnych do osiągnięcia celu i zakończenia przedmiotu umowy, w tym
konsekwencji wynikających z uzgodnień, decyzji i uwarunkowań. 2.Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których

mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do
zmiany - na wniosek Wykonawcy terminu zakończenia prac projektowych oraz wynagrodzenia, jednakże każda
zmiana wynagrodzenia wymaga pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 3.Wykonawca nie
wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiającego. 4.Zmiany wynikające z poleceń, o których
mowa w ust. 1, muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian do niniejszej umowy dotyczące: 1)zmiany
wysokości wynagrodzenia wykonawcy na skutek: a)ustawowej zmiany stawki podatku VAT, b)wykonywania na
polecenie Zamawiającego usług dodatkowych lub zamiennych mieszczących się w przedmiocie zamówienia
podstawowego, c)zwiększenia lub zmniejszenia zakresów rzeczowych umowy. 2)zmiany przedstawiciela ze strony
zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej po stronie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, 3)zmiany
w danych podmiotowych oraz rachunku bankowym wykonawcy, 4)zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy ze względu na: a)konieczność wykonania na polecenie
Zamawiającego usług dodatkowych lub zamiennych mieszczących się w przedmiocie zamówienia podstawowego,
b)konieczność udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających lub zamówień dodatkowych realizowanych na
podstawie odrębnej umowy, c)konieczność zwiększenia lub zmniejszenia zakresów rzeczowych umowy, d)wykonanie
nieprzewidzianych prac projektowych, badań, ekspertyz niezbędnych do osiągnięcia celu i zakończenia przedmiotu
umowy, w tym konsekwencji wynikających z uzgodnień i decyzji, e)wystąpienie siły wyższej, tzn. niezależnego od
Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i
któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, f)wystąpienia niezależnego od Wykonawcy
przedłużania się pozyskiwania uzgodnień i warunków do projektowania od dysponentów mediów, ZUDP i innych
właściwych organów czy instytucji oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych do otrzymania
koniecznych uzgodnień g)zmiany przepisów prawa. 6.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą
obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=406680
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kościerzyna,
ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, pok. 62, IV piętro bud. urzędu.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2016 godzina
10:00, miejsce: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, pok. 62, IV piętro bud. urzędu.
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: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. Kościerskie Strefy Aktywności
Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej dofinansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Rozwój miast
poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.
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: przebudowa dróg w Kłobuczynie i Grzybowie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie dwóch
dokumentacji projektowych: 1)Przebudowa drogi w Kłobuczynie, dł. ok. 970mb, 2)Przebudowa drogi w Grzybowie,
dł. ok. 355mb.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. termin wykonania zamówienia - 5
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: przebudowa drogi w Dziemianach.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji
projektowej przebudowy dróg w Dziemianach - ulic Dworcowej i Krótkiej (dł. ok. 200 mb, 400 m2 parkingu), które
krzyżują się w drogą wojewódzką nr 235 Korne-Chojnice będącej we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Gdańsku. Ulica Dworcowa i planowany parking zlokalizowane są na gruncie obecnie będącym własnością PKP.
Gmina Dziemiany posiada dysponowanie gruntem - terenem ul. Dworcowej i parkingu na cele projektowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. termin wykonania zamówienia - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: przebudowa drogi we Wdzydzach Tucholskich.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji
projektowej przebudowy drogi we Wdzydzach Tucholskich dł. ok. 330mb.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. termin wykonania zamówienia - 5
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: przebudowa drogi w Lipuszu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji
projektowej przebudowy drogi w Lipuszu dł. ok. 800mb.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. termin wykonania zamówienia - 5
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: przebudowa drogi w Lubaniu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji
projektowej przebudowy drogi Lubań - Nowy Barkoczyn dł. ok. 1900mb.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. termin wykonania zamówienia - 5

Wywieszono: 12.07.2016r.

