
Urzad Gminy
Bargów Koscielnym
ul. Augustowska 47
tel.(087)6424011 NIP
846-10 -52-016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(siwz)

"Przebudowa drogi gminnej nr 102855 B Barglów Koscielny - Zrobki od km

0+000 do km 0+947 ETAP I "

w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w fonnie przetargu

nieograniczonego(o wartosci zamówienia lDIIit:jszejniz kwoty okreslone Dapodstawie

art. II ust. 8 Prawo ZamówienPublicznych

Barglów Koscielny, dnia 01.082008 r
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Wszelkiekosztyzwiazanez przygotowaniemi zlozeniemofertyponosioferent

Oferent winien zapoznac sie z caloscia niniejszej siwz.

I. Zamawiajacy:
I.Pelna nazwa zamawiajacego:WójtGminy
Barglów Koscielny
2.Adres do korespondencji:
16-320 Barglów Koscielny, ul. Augustowska 47
3.REGON: 000534049
4.Numer telefonu: 087 6424011,faks: 0876424562
sJntemet: www.Barglow.h!!.pl

e-mail: barfllow@barglow.dJ.Dl

n. Pracownicy zamawiajacego uprawnieni do bezposredniego kontaktowania sie z
wykonawcami:
l.lmie i nazwisko: Grzegorz Kasjanowicz
2.Stanowisko sluzbowe: Inspektor dis budownictwa i drogownictwa
3.Numer telefonu: 0876424011 e-mail: kasianowicz@barfllow.dt.ol
4.Godziny,w których udzielane sa informacjedotyczaceprzetargu: 8-14

m Pnedmiot zamówienia:
1. Opisprzedmiotuzamówienia:
"Przebudowa drogi gIlIinnej nr 102855 B
Barglów Koscielny - Zrobki od km 0+000 do km
0+947 ETAP I "

Szczególowyopis przedmiotuzamówienia zawiera dokumentacjatechniczna dostepna
w Urzedzie Gminy Barglów Koscielny wraz z przedmiarem robót i kosztorysem
ofertowym (stanowiace zalacznik nr 1 do SIWZ).

2.W przypadku gdy wartosc najkorzystniejszcj oferty piZdaoczy hvot~ jaka zostala
przeznaczona na na sfmansowanie tego zadania, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc
l.miewaznieniaprzetargu.
3Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciovvych.
Zamawi

. .
d .1' ,. l' . . - . 1..

4 aJacy me ODUszcza moz iWOSCiskladama otert \.vanantov;YCii.

IV. Informa~je o przetargu:
Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

V. Sposób przygotowania oferty:
l. Oferta powinna zawierac nastepujace dokumenty, infonnacjc i material'j:

a)viypelniony formularz oferty (stanowiacy zalacznik nr 2 do SIWZ)
b)kosztoi)'Sofertow'Y,sporzadzony sporzadzony o przedmiar robót;
c)oswiadczenie, ze wykonawca nie podlega '""'Ykluczeniuz postepowania fi:~

podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówien publicznych (na formularzu
oswiadczenia stanowiacym zalacznik nr 3 do SIWZ).
d)oswiadczenie ""''Ykonawcyo spelnianiu warunków wskazanych w arf. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówien publicznych (na fonnuIarzu oswiadczenia stanowiacym
zalacznik nr 4 do SIWZ)
e) wskazanie czesci zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcy.

2. Nie zalaczenie do oferty wymienionych w pkt. 1 dokumentów, spowoduje
odtzw::o:heofertyr

3. Kazdy wykonawcamoze :dozyctylkojedna oferte.
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4. Sposóbprzygotowaniaoferty:
a)Oferta powinna byc napisana czytelniewjezyku polskim.
b)Wszystkie strony oferty wraz z zalacznikami powinny byc podpisane przez
osobe (osoby) uprawniona(e) do wystepowania w imieniu wykonawcy w tym
postepowaniu.
c)Wszystkie strony oferty wraz z 7.alaC7.lli1camipowinny byc spiete w sposób
zapobiegajacyjej dekompletacji.
d)Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza byc parafowane i
datowane wlasnorecznie przez osobe podpisujaca oferte lub przez osobe
upowazniona.

5. Opakowanie i oznakowanie ofert:
a)Ofertenalezy zlozycw 7mI11rnietymopakowaniuw siedzibiezamawiajacegopok.
Nr~
b)Opakowaniepowinno byc oznaczonenapisem:"Przebudowa drogi gminnej nr
102855 B Barglów Koscielny - Zrobki od km 0+000 do km 0+947 ETAP 1"

Warunki wymagane od wykonawców:
W plL.clargumoga wziac udzial wykonawcy,k"tóuj :
l Spebnaja nastepaj~ wanmki:
a)od co najmniej 3 lat prowadza dzialalnoSCw zakresie objetym przedmiotem
zamówieni~
b)Wykonali co najmniej 2 roboty budowlane z zakt-csuprzedmiotu zaInówienia i
zblizonej wartosci (min. 50 %)
c}Saupranrnienido wystepowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawoWYmi,
d)Posiadaja uprawnienia niezbedne do wykonania prac bedacych przedmiotem
zamówienia,
e) Dysponuja potencjalem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami
zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

2 Nie podlegaja wykluczeniu z postepowaniana podstawie art. 24 ustavvyPrawo
zamówien publicznych.

Informacja o dokumentach, jakie maja dostarczyc oierenci. w celU r-O!Wi~r-"F~h~~
speIDia. runk ' Jrt'. h ~~.~ ... ~ nno ; ..no~n_' ..--

Dm wa ow, o OIj'C mU",il", ilI l. , U~l. .I. U~l;an JA! <H" '.' L<,g~,., c ~,-g

publicznych:
W celu potwierdzenia spelniania wymaganych wanmków wykonawcy obowiazani sa
zlozyc nastepujace dokwnenty:
l.Aktua1ny odpis z wlasciwego rejestnl arbo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dzjajaJnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestnl lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem tem-linu skladania oft:rl, (luj, tioiwnten!
potwierdzony w tym terminie przez organ vvydajacy).
2. Zii§'..iaJ(:L.~n;e7.wla..<kiwegolliZeduskarbowt:gopolwierdzajace, ze wykonawca nie
zalega z oplacaniem podatków lub zaswiadczenie, ze uzyskal zgode na zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci, luh w<.;fl7)" a \.~ , ,~. ' .
wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace
przed uplywem terminu skladania ofert.
3. Zaswiadczenie z wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych
potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem qf..lalek '~ d;.::p ""::C'C:''..:,
zdrowotne lub spoleczne, wystawione nic wczesniej niz 3 miesiace przed uply,,vcm
knniiiu ~kiada(lia ofert. Dokumenty skladane sa w fonnie oryginalu lub
kserokopii pos"viadczonej za zgodnosc z oryginalem przez wykonawce.
4. Aktualna informacje z Krajowego Karnego albo równowazne zaswiadczenie z
wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w
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zakresie okreslonym w art 24 ust l pkt 4-9 Prawa zamówien publicmych,
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplYwemtenninu skladania ofert.

5.Wykazwykazu robót budowlanychw okresie ostatnichpieciu lat przed
dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia, ajezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krótszy -w tym okresie, odpowiadajacych
swoim rodzajem robót budowlanych stanowiacymprzedmiot zamówienia.
6.Wykazniezbednychdo wykonania zamówienia sprzetu,narzedzi i urzadzen,
jakie posiada wykonawca.

VID. Wadium:
Zamawiajacy nie wymaga wplaty wadium.

IX.. Zabezpieaenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy nie bedzie wymagal wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

X. Termin, do którego wykonawca bedzie zwiazany zlozona oferta:
Wykonawca bedzie zwiazany zlozona oferta przez 30 dni.
Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uplYwemterminu
skladania
ofert.

XL Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin real17mjizamówienia 30.112008 r

xn. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
Cena powinna byc podana:
a)cyfrowo i slownie w zlotych polskich,
b)zgodnie z 'nlla-czonymformulm7eJ1)ofertyytj.: cena nettoypodatek VATy
cena brutto,
Zamawiajacy poprawi ewentualne omylki rachunkowe w obliczeniu ceny
zgodnie z zasad:lmi okreslonymi w art. 88 ustawy Prawo zamówien
publicznych i zwróci sie o akceptacje poprawionej ceny do oferenta.
Zamawiajacy odrzuci oferte zawierajaca omylki rachunkowe w obliczeniu
ceny, których nie mozna poprawic na podstawie art. 88 ustawy lub zawierajaca
bledy w obliczeniu ceny (art. 89, ust. I pkt 6 ustawy Prawo zamówien
publicznych).

XIll. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaaenie:
Kryteria i ich maczenie wraz ze szczególowym opisem
Cena brutto-I 000.10

Cena obejmuje caloSCprac przewidzianych do wykonania zgodnie z
zalacmikiem nr 1 do SIWZ.
Sposób dokonywania oceny wg wzoru: ocena = [(Cn : Cb) x 100] x waga
gdzie: Cn -cena oferty o najIrizszej cenie, Cb -cena oferty badanej

XIV. Wysokosc kar umownych z tytulu niewykonania lub nienalezylego
wykonania
umowy:
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne zgodnie z trescia § 8
projektu umowy stanowiacej zalacznik nr 5 do SIWZ

xv. Sposób udzielania wyjasnien dotyczacych specyfikacji istotnych
warunków
zamówienia:

I.Kazdy wykonawca ma prawo zwrócic sie do zamawiajacego o wyjasnienie

--- - -- -- ----



tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie pózniej niz
6 dni przed terminem otwarcia ofert.
2.Pytania wykonawców musza byc sformulowanena pismie.
3.Zamawiajacy przesle tresc wyjasnienia jednoczesnie wszystkim
wykonawcom, którym doreczono specyfikacje istotnych warunków
zamówienia, bez ujawniania zródla zapytania.
4.Zamawiajacy nie zamierza zwolac zebrania wykonawców w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych specyfikacji istotnych warunków zamówieni

XVI. Informacje o terminie, miejscu skladania i otwarcia ofert oraz trybie
otwarcia oceny ofert:

1. Terminy i miejsceotwarciaofert:
Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego tj. w Urzad Gminy w
Barg/owie Koscielnym, ul. Augustowska 47pokój nr 3 -Termin skladania ofert:
28 sierpnia 2008, do godz. 9:00 -Termin otwarcia ofert: 28 sierpnia 2008,.
godz. 9:30 Oferty zlozone po terminie beda zwrócone oferentom bez otwierania
po uplywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
2. Tryb otwarciaofert:

Otwarcie ofertjest
Jawne.
Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka
zamierza przeznaczyc na sfinansowaniezamówienia.
Po otwarciu ofert zamawiajacy poda imie i nazwisko, nazwe (firme) oraz
adres (siedzibe) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takze
informacjedotyczaceceny oferty.
3. Ocena ofert:

Zamawiajacy oceni waznosc ofert pod wzgledem formalnym oraz
przyjetych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

XVII. Tryb zawarcia umowy:
I.Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawca w terminie nie krótszym
niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie
pózniej niz przed uplywem terminu zwiazania oferta. Zawiadomienie o
wyborze oferty okreslajace termin zawarcia umowy zostanie niezwlocznie
doreczone wybranemu wykonawcy.
2.Przyszle zobowiazania wykonawcy zwiazane z umowa w sprawie
zamówienia publicznego:

Wszystkie zobowiazania przewidziane dla wykonawcy przepisami kodeksu
cywilnego tj. przede wszystkim roszczenia z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamówienia, gwarancji oraz rekojmi.

3. Wzór umowy stanowizalacznikdo Nr 5 SIWZ.

XVllI. Srodki odwolawcze:

l.Wobec tresci ogloszenia o zamówieniu, czynnosci podjetych przez
zamawiajacego w toku postepowania oraz w przypadku zaniechania pIZeZ
zamawiajacego czynnosci do której jest obowiazany na podstawie ustawy,
mozna wniesc protest do zamawiajacego.
2.Protest wnosi sie w terminie 7 dni od dnia, w którym powzieto lub mozna
bylo powziac wiadomoSC o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego
wniesienia. Protest uwaza sie za wniesiony z chwila , gdy dotarl on do
zamawiajacego w taki sposób, ze mógl zapoznac sie z jego trescia.
3.Protest dotyczacy tresci oglos~a, a jezeli postepowaniejest prowadzone

--



specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej i na
stronach portalu internetowegoUrzedu Zamówien Publicznych.

XIX. Postanowienia koncowe:
l.Na podstawie art. 27 ust. l ustawy Prawo Zamówien Publicznych
zamawiajacy informuje, iz oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, a w szczególnosci dotyczace protestów, zamawiajacy i
wykonawca przekazywac sobie beda pisemnie lub faksem.
2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maja
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo
Zamówien Publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Wykaz zalaczników:
l .Szczególowyopis przedmiotuzamówieniawraz z przedmiaremrobót.
2.Formularz oferty.
3.Formularzoswiadczeniao nie podleganiu wykluczeniuna podstawie art. 24
ustawy Prawo zamówien publicznych.
4.Formularzoswiadczeniao spelnianiuwymaganychwarunków i warunków
okreslonych w art. 22 ust. l ustawy Prawo zamówien publicznych
5.Wzór umowy
6.Wykaz wykonanych robót
7.Wykaz posiadanego sprzetu.

(podpisZamawiajacego)

--



Zalacznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

"Przebudowa drogi gminnej nr 102855 B Barglów Koscielny - Zrobki od km
0+000 do km 0+947 ETAP I "

1. Dokumentacjaprzetargowa,

2. Przedmiar robót

3. Kosztorysofertowy

--



DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Opis techniczny

Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 102855B Barglów Koscielny -
Zrobki od km 0+000 do km 0+947. Dlugosc odcinka 0,947km. ETAP I i
ETAPU

1. Przedmiot inwestycji i cel opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej. Niniejsza dokumentacja
przetargowa zostala sporzadzona jako wypis z dokumentacji technicznej przebudowy
drogi gminnej nr 102855B Barglów -Zrobki od km 0+000 do km 3+632,65.

2. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe:

2.1. Umowa pomiedzy Inwestorem Urzedem Gminy w Barglowie Koscielnym a
wykonawca Zakladem Obslugi Inwestycji Barbara Lucyna Rudzewicz,
16-300 Augustów, ul. Nowomiejska 18A.

2.2. mapa sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000 aktualny na dzien:
22. 12.2003r.

2.3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
Nr 53/2003. z dnia 23. 12.2003r

2.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03. 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430)

2.5. Pomiary wlasne.

3. Parametry techniczne projektowe:

Klasa techniczna drogi
Predkosc projektowa
Szerokosc korony
Obciazenie ruchem
Dopuszczalny nacisk osi pojazdu

- lokalnaL (VI-vn klasa techniczna)
- 40 km/h
- 6,50 m
- ruch leki kategorii KR1,KR2
- 80,1OOkN

4. Stan istniejacy i zakres opracowania:

4.1. Funkcja drogi istniejacej
Projektowana droga laczy wsie Barglów Koscielny i Zrobki. Jest waznym
ciagiem komunikacyjnym umozliwiajacym prosty i wygodny dojazd do
siedziby gminny dla mieszkanców wsi: Zrobki, Solistówka, Popowo i
Rumiejki. Projektowana droga bedzie kursowal autobus szkolny. Doga
zapewnia podstawowa komunikacje ludziom mieszkajacym we wsiach:
Barglów Koscielny, Zrobki, Popowo i Rumiejki.

4.2. Uksztaltowanie istniejace w planie
Droga w planie posiada przebieg nienotmatywny. Zostala uksztaltowana w
sposób naturalny umozliwiajacy przejazd.

---



Od km 0+000 do km 0+867 w terenie zabudowanym o nawierzchni
powierzchniowo utrwalonej emulsja i zwirami.
Szerokosc istniejacej:
· nawierzchni 3,50m,
· korony 4,50-5,50m.
Nawierzchnia jest w zlym stanie technicznym. Badania wykazaly
nierównomierna grubosc podbudowy o zawartosci frakcji gliniastych
powyzej 12% wykonanej na podlozu G3 bez warstwy odcinajacej.
Od km 0+867 do km 3+632,65 w terenie niezabudowanym o nawierzchni
gruntowej. Konstrukcje istniejacej nawierzchni stanowi: piasek, pospólka,
zuzel o zmiennej szerokosci i grubosci. Szerokosc istniejacej jezdni-korony
wynosi 2,8-4,Om.

4.3. Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogowego odbywa sie powierzchniowo. W stanie
istniejacym pod korona drogi wystepuja przepusty 0600mm i 0800mm w
zlym stanie technicznym. Przepusty nalezy przebudowac.

4.4. Urzadzenia obce w obrebie pasa drogowego
W obrebie pasa drogowego wystepuja urzadzenia obce:

~ Kolektor sanitarny na odcinku od km 0+000 do km 0+867
~ Wodociag
~ Kablowa linia telekomunikacyjna
~ Napowietrzna linia energetyczna
~ Kablowa linia energetyczna

5. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

5.1. Przebieg trasy od km 0+000 do km 0+947
Poczatek trasy przyjeto od km 0+000 na skrzyzowaniu z droga powiatowa
Nr 1194B w miejscowosci Barglów Koscielny.
Koniec trasy wg dokumentacji projektowej przyjeto: w km 3+632,65 na
skrzyzowaniu z droga powiatowa Nr 1211B w miejscowosci Zrobki.
Koniec odcinka ETAPU I, ETAP fi projektuje sie w km 0+947.
Droge projektuje sie w przekroju pólulicznym i szlakowym w oparciu o stan
istniejacy nadajac drodze geometrie zgodna z obowiazujacymi normatywami i
poprawiajac odwodnienie.
Na zalamaniach trasy zaprojektowano luki poziome:
Wl w km 0+071,04 R=400,Om, przekrój daszkowy
W2 w km 0+331,76 R=500,Om, przekrój daszkowy
W3 w km 0+376,77 R=500,Om, przekrój daszkowy
W4 w km 0+449,85 R=250,Om, przekrój daszkowy
W5 w km 0+658,00 R=700,Om, przekrój daszkowy
W6 w km 0+893,38 R=180,Om, PP=30m, p=2xO,20m, i=3%

5.2. Przekrójnormalny

5.2.1.od km 0+000 do km 0+662 przekrójpóluliczny-przekrój normalnynr 1,2 i 3
Szerokosc korony - 8,60m
Szerokosc jezdni bitumicznej - 5,50m
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Pobocze gruntowe zwirowe - 1,00m
Chodnik z plyt betonowych - 1,61m

5.2.2.od km 0+662 do km 0+947 przekrój szlakowy - przekrój normalny nr 4,5 i 6
Szerokosc korony - 7,50m
Szerokosc jezdni bitumicznej - 5,50m
poszerzenie na lukach=180m p=301R[m] p=2xO,20
Pobocza gruntowe zwirowe - 2x1,00m

5.3. Niweleta

Projektowana niweleta wysokosciowo zostala dowiazana do rzednych
istniejacych. Przy projektowaniu niwelety zastosowano normatywne spadki
podluzne i wpisano normatywne luki pionowe. Istniejaca konstrukcja
nawierzchni zostanie wykorzystana jako dolna warstwa podbudowy
projektowanej konstrukcji. Nawierzchnia zostanie wyniesiona w góre:
- Od km 0+000 do km 0+800 srednio 0,25m
- Od km 0+800 do km 0+947 srednio 0,35-0,40m.
Rozwiazanie takie poprawia odwodnienie i zabezpiecza budowana droge przed
zawiewaniem w okresie zimowym.
Od km 0+947 na dlugosci 30m nalezy wykonac zwezenie i zjazd (nawiazanie
wysokosciowe do istniejacej nawierzchni gruntowej.

5.4. Odwodnienie

5.4. 1.Od km 0+213 do km 0+295 projektuje sie kolektor deszczowy zbierajacy wody
opadowe z jezdni i rowu strona prawa ze zrzutem wody w km 0+213 na lewa
strone drogi. Kolektor deszczowy projektuje sie z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV 0 315 mm klasy N SDR-41 z polaczeniamiuszczelnionymi
uszczelkami gumowymi. Zaleca sie stosowanie rur i ksztaltek PCV produkcji
Metalplast-Wavin lub innych o podobnych parametrach. Na trasie kolektora
projektuje sie studnie 0120 wedlug KPED 02.03. Na wlotach do studni Dl i
D3 zastosowac osadnik wedlug KPED 01.14. Wylot kolektora wykonac wedlug
KPED 02.16.

5.4.2.Dla odwodnienia przekroju pólulicznego projektuje sie odprowadzenie wód
opadowych rura PVC 0 150mm w km: 0+015L; 0+108,30L; 0+204L; 0+250L;
0+300L pod projektowanym chodnikiem poza pas drogowy oraz przez
wykonanie kraty sciekowej na projektowanym przepuscie 0+ 520P

5.4.3.Dla poprawy odwodnienia i zabezpieczenia przed rozmywaniem poboczy
zaprojektowano sciek prefabrykowany

- od km 0+030 do km 0+ 100 strona prawa sciek drogowy korytkowy wedlug
KPED 01.04

- od km 0+865 do km 0+905 strona lewa sciek drogowy trójkatny wedlug KPED
01.06.

5.4.4.na pozostalych odcinkach projektuje sie odwodnienie korpusu drogowego
powierzchniowo do przydroznych rowów ze sprowadzeniem wody do
naturalnych cieków.
Istniejace przepusty sa w zlym stanie technicznymi nalezy je przebudowac.

--- - - --



-- --- - --- -----

Projektuje sie przepusty z rur PVC-U SN 8 w:
km 0+010 0 800mm L=30,Om
km 0+520 0 600mm L=9,50m
km 0+7030 600mm L:9,00m

6. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowanokonstrukcjenawierzchni:

aJ Od km 0+000 do km 0+662:

ETAP I

istniejaca nawierzchnia:
wyrównanie z mieszanki kruszywa naturalnego doziarnionego lamanym w 20%
stabilizowanego mechanicznie
podbudowa-wzmocnienie istniejacej nawierzchni z mieszanki kruszywa
naturalnego doziarnionego lamanym w 20% stabilizowanego mechanicznie
grubowarstwy l5cm,

poszerzenie i pobocza gruntowe:
warstwa odcinajaca z piasku grubosci lOcm,
podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego doziarnionego lamanym w 20%
stabilizowanego mechanicznie grubowarstwy 25cm,

ETAP II
nawierzchnia:

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego KR2 grubo5cm,
warstwa scieralna z betonu asfaltowego KR2 grubo4cm,

pobocze gruntowe:
nawierzchnia zwirowa grubo9cm

bl Od km 0+662 do km 0+800:

ETAP I

istniejaca nawierzchnia:
wyrównanie z mieszanki kruszywa naturalnego doziarnionego lamanym w 20%
stabilizowanego mechanicznie
podbudowa-wzmocnienie istniejacej nawierzchni z mieszanki kruszywa
naturalnego doziarnionego lamanym w 20% stabilizowanego mechanicznie
grubowarstwy l5cm,

poszerzenie i pobocze gruntowe:
warstwa odcinajaca z piasku grubosci 10cm,
podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego doziarnionego lamanym w 20%
stabilizowanego mechanicznie grubowarstwy 25cm,

- - - - - -



ETAP II
istniejaca nawierzchnia:

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego KR2 grubo5cm,
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego KR2 grubo4cm,

pobocze gruntowe:
- nawierzchnia zwirowa grubo9cm

ci Od km 0+800 do km 0+947:

ETAP l

Jezdnia i pobocze gruntowe:
warstwa odcinajaca z piasku grubosci 10cm,
podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego doziamionego lamanym w 20%
stabilizowanego mechanicznie grubowarstwy 25cm,

ETAP II
Jezdnia

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego KR2 grubo5cm,
warstwa scieralna z betonu asfaltowego KR2 grubo4cm,

pobocze gruntowe:
nawierzchnia zwirowa grubo9cm.

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rysunkach przekroju normalnego.

7. Urzadzeniaobce- kolizje

Telekomunikacja:
W miejscach skrzyzowan i zblizen do urzadzen telekomunikacyjnych prace
ziemne wykonac recznie. Odkryte urzadzenia zabezpieczyc przed
uszkodzeniem. Na odcinku od km 0+150 do km 0+177 i od km 0+348 do km

0+363 i od km 0+420 do km 0+450 urzadzenia telekomunikacyjne
zabezpieczyc rura ARaTA.

Energetyka:
Slupy energetyczne w odleglosci < 2,5m od nawierzchni bitumicznej
oznakowac tablicami ograniczonej skrajni.

8. Wplyw inwestycji na srodowisko:

Planowana inwestycja nie ma wplywu na srodowisko. Droga po wykonanej
przebudowie nadal bedzie droga gminna o znaczeniu lokalnym zaspokajajaca
potrzeby komunikacyjne miejscowej ludnosci.

~- - - - - ---- ----



9. Zaleceniakoncowe

Roboty nalezy prowadzic zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego oraz BHP. Oznakowanierobót zgodnie z Instrukcja Oznakowania
Robót prowadzonych w pasie drogowym (Monitor Polski nr 24 poz. 184 z dnia
18.06. 199Or)
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Podatek VAT
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Nr Podstawa Opis robót Jm Dosc

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.Ol.Ol.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH

l KNR 2-01 Roboty pomiaroweprzy liniowychrobotach ziemnych
0119/01

od km 0+000 do km 0+947: 947/1000 km 0,947
razem km 0,947

D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZAKÓW
2 KNR 2-01 Mechanicznekarczowaniepni o srednicy26-35cm

0105/03
szt 9

3 KNR 2-01 Mechanicznekarczowaniepni o srednicy 35-45cm
Ol 05/04

szt 3
4 KNR 2-01 Mechanicznekarczowaniepni o srednicy66-75cm

0105/07
szt 4

5 KNR 2-01 Transport karpinyna odlegloscdo 2km
0110/02

mp 11,0
6 KNR 2-01 Zasypaniewykopówspycharkamiz przemieszczeniemgruntu kat.I-1IIna odlegloscdo 10m

0230/0l
m3 11,0

D.Ol.02.02 ZDJECIE HUMUSU
7 KNR 2-01 Usuniecie warstwyziemiurodzajnejo gruboscido 15cmza pomoca spycharki

0126/01
0+020 - 0+670: 650*4,2 m2 2 730,0
0+670 - 970: 300*2,2 m2 660,0

razem m2 3 390,0
8 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywanekoparkamiprzedsiebiernymiz transportemurobku samochodami

0211107 samowyladowczymina odlegloscdo lkm, lecz z ziemiuprzednio zmagazynowanejw haldach
-koparkio pojemnoscilyzki 0,60m3, grunt kat.I-III.Odwiezieniehumusu na odklad.
3390*0,15 m3 508,5

razem m3 508,5
D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

9 KNR 2-31 Rozebranieprzepustówz rur betonowycho srednicy40cm
0816/01

przepustypod zjazdamiszt 4: 6*4 m 24,0
razem m 24,0

10 KNR 2-31 Rozebranieprzepustówz rur betonowycho srednicy 60cm
0816/03

km 0+213: 7,0 m 7,0
km 0+520: 7,0 m 7,0
km 0+703: 7,0 m 7,0

razem m 21,0
11 KNR 2-31 Rozebraniescianekczolowychi law przepustówbetonowych

0816/04
m3 4,8

12 KNR 2-31 Transport wewnetrznysamochodemo ladownosciponad 5 do lOtmaterialówsztukowycho
1507/03 masieod 200 do 1000kgz zaladunkiemi wyladunkiemmechanicznymna odklad
1508 02

21*0,408+24*0,183 t 13,0
razem t 13,0

13 KNR 4-01 Wywiezieniegruzu zwirobetonowegoi zelbetowegosamochodamisamowyladowczymina
0108/1920 odklad

m3 4,8
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilosc

0.01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCHLINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
14 kalk.indywi Odkopaniekabla i zalozenie rur os lonowychdwudzielnychtypu AROTd=llOmm

dualna
42 m 42,0

razem m 42,0
0.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
0.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-Vkat.

15 KNR 2-01 Wykopy wykonywanespycharkamigasienicowymio mocy74kW (100kM)w gruncie kat.IlI z
0228/05 przemieszczeniemmas ziemnychdo 50m
0229 05

tabela robót ziemnych: 549,35*0,3 m3 164,8
razem m3 164,8

16 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywanekoparkamiprzedsiebiernymiz transportemurobku samochodami
0202105 samowyladowczymina odlegloscdo Ikm na nasyp-koparki o pojemnoscilyzki O,60m3,

grunt kat.IlI
tabela robót ziemnych-WYKOPY: 941,18 m3 941,2
-zdjecie humusu: -508,50 m3 -508,5
- roboty ziemnewykonywanespycharka: -164,80 m3 -164,8
- zasypaniedolów po wykarczowaniu: -11,00 m3 -11,0

razem m3 256,9
17 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywanekoparkamiprzedsiebiernymiz transportemurobku samochodami

0203/02 samowyladowczymi-koparki o pojemnoscilyzki 1,20m3,grunt przepuszczalnykategorii
021404 II-IlI z dokopu

NASYPY: 880,53-164,8-256,9 m3 458,8
0+010 - 0+670: 660*1,7*1,8 m3 2019,6
0+670 -0+947: (947-670)*1,5 m3 415,5

razem m3 2 893,9
0.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

18 KNR 2-01 Formowaniei zageszczaniespycharkaminasypówo wysokoscido 3m, grunt przepuszczalny
0235/01 kategorii II-IlI

m3 2 893,9
19 KNR 2-01 Zageszczenienasypówwalcamisamojezdnymistatycznymiogumionymi,grunt sypki kategorii

0237/05 I-IlI

m3 2 893,9
20 KNR 2-01 Formowaniei zageszczaniespycharkaminasypówo wysokoscid03m, grunt kat.IlI-IV

0235/02

256,9 m3 256,9
razem m3 256,9

21 KNR 2-01 Zageszczenienasypówwalcamisamojezdnymistatycznymiogumionymi,grunt spoisty
0237/06 kat.IlI-IV

256,9+164,8 m3 421,7

razem m3 421,7
22 KNR 2-01 Plantowanie,obrobieniena czystoskarp i dna wykopówwykonywanychrecznie w gruncie

0506/01 kat.I-IlI

1998,50 m2 I 998,5
razem m2 1998,5

23 KNR 2-01 Plantowanie,obrobienie na czystoskarp i korony nasypóww gruncie kat.I-IlI
0506/07

757 m2 757,0
razem m2 757,0

0.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

0.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilosc

24 KNR 2-01 Roboty ziemnewykonywanekoparkamiprzedsiebiernymiz transportemurobku samochodami
0202105 samowyladowczymina odlegloscdo Ikm -koparki o pojemnoscilyzki O,60m3,grunt

kategoriim na odklad I
km 0+520: 9,5*0,9*0,4

I

m3 I
3,41

km 0+703: 9,0*0,9*0,4 m3 3,2
km 0+010: 30*(0,9+3)/2*1,2 m3 70,2

razem m3 76,8
25 KNR 2-33 Czesc przelotowaprzepusturur o srednicy60cmz rur PCV

0601101
Ikm 0+520: 9,50 m 9,5

km 0+703: 9,00 m 9,0

razem m 18,5
26 KNR 2-33 Czesc przelotowaprzepusturur o srednicy 80cmz rur PCV I0601102

km 0+010: 30 m ..
razem m 30,0

27 KNR 2-31 Scianki czolowedla rur o srednicy60cmprzepustówrurowych
I

0605/05 I

2*2 scianka 4,0
razem scianka 4,0

28 KNR 2-33 Obudowa wlotów i wylotów przepustów d=800mm
0606/01

m3 6,4-

I

29 Kalkulacja Mechanicznezasypanie przepustówgruntem przepuszczalnym kat.l-llI z dokopu z
indywidua! zageszczeniemwarstwamigr.2Ocm

na

18,5*0,6+30*0,9 m3 38,1
razem m3 38,1

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa I
30 KNR 2-01 Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpamio szerokoscidna do 1,5m i glebokoscido 1,5mw

0310/02 gruncie kat. m, ze zlozeniemurobku na odklad
Studnia D2 i D3: 1,5*1,5*1,2*2 m3 5,40

trasa kolektoraDI-D2 w okolicy kabla telekomunikacyjnego: 45*1,2*(0,6+1,5)/2 m3 56,70
razem m3 62,10

31 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywanekoparkamiprzedsiebiernymiz transportemurobku samochodami
0202/05 samowyladowczymina odlegloscdo Ikm na odklad -koparkio pojemnoscilyzki 0,60m3,

grunt kategoriim
Studnia Dl: 1,5*1,5*1,2 m3 2,7
kolektor: (10,5+35+46-45)*(0,6+1,5)/2*1,2 m3 , 58,6

razem m3 61,3
32 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywanekoparkamiprzedsiebiernymiz transportemurobku samochodami

0211/07 samowyladowczymina odlegloscdo Ikrn, lecz z ziemiuprzedniozmagazynowanejw haldach
-koparki o pojemnoscilyzki O,60m3,grunt kategorii I-m

m3 62,1
33 KNR 2-18 Podloza pod kanalyz materialówsypkicho grubosci lOcm

0501101

(10,5+35+46)*0,6 m2 54,9
razem m2 54,9

34 KNR 2-18w Kanalyz rur PCW laczone na wcisk,o srednicyzewnetrznej315mm
0408/05 I

(10,5+35+46) m I 91,5
razem m 91,5

35 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregów betonowych o srednicy 1200mm i
0613/03 04 glebokosci I,Om
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szt 3,0

36 kalk. Montaz osadnika wedlug KPED 01.14.
I I

indywidual
I

na
studnia Dl iD3: 2 szt 2,0

razem szt 2,0
37 KNR 2-18 Umocnienieskarp przy wylotachkanalów

0627/01
m3 0,6

38 Kalkulacja Wykonanieobsypki z gruntu przepuszcalnegozdokopu (piasek), grunt kat.II
indywidual

na
m3 30,0

39 Kalkulacja Mechanicznezasypanie wykopów gruntem przepuszczalnymkat.I-IIIz dokopu z
indywidua1zageszczeniemwarstwamigr.2Ocm

123,41

na

wykop: 62,1+61,3 m3
-studnie: -3,14*1,36*1,36/4*1*3 m3 -4,4
- kolektor: -91,50*0,315*3,14/4 m3 -22,6

- podsypka: -54,9*0,10 m3 -5,5

- obsypkaz gr. przepuszczalnego: -30 m3 -30,0
razem m3 60,9

D.03.02.0Ia REGULACJA PIONOWA URZADZEN KANALIZACI SANITARNEJ I
WODOCIAGOWEJ -

40 KNR 2-31 Regulacjazaworówwodociagowych
1406/04

szt 14
41 KNR 2-31 Regulacjapionowa wlazówkanalowych

1406/03
szt 18

42 KNR 2-18 Hydrantypozarowenadziemne,o srednicy 80mm-DEMONTAz
0315/03

kpI 2
43 KNR 2-18 Hydrantypozarowepodziemne,o srednicy 80mm

0315/01

kpi 2
D.04.00.00 PODBUDOWA

D.04.01.01 Koryto wraz z promowaniem i zageszczeniempodloza -
44 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczaniemechanicznepodloza pod warstwykonstrukcyjnenawierzchniw

0103/04 gruncie kategoni l-IV

2630,71Odkm0+018 do km 0+662: (662-18)*(5,5-3,3+0,3+I,0+0,39*1,5) m2
od km0+662 do km 0+800: (800-662)*(7,5-3,3+0,39*3) m2 741,1

razem m2 3 371,8

D.04.02.01 WARSTWY ODCINAJACE I ODSACZAJACE
45 KNR 2-31 Warstwaodsaczajacao gruboscipo zageszczeniu lOcmw koryciei na poszerzeniach

0104/03 zageszczanamechanicznie
Odkm0+018 do km 0+662: (662-18)*(5,5-3,3+0,3+1,0+0,39*1,5) m2 2630,7
od km0+662 do km 0+800: (800-662)*(7,5-3,3+0,39*3) m2 741,1

razem m2 3371,8
46 KNR 2-31 Warstwaodsaczajacagrubosci po zageszczeniu lOcmw korycielub na calej szerokoscidrogi

0104/05 zageszczanamechanicznie I

od km 0+800 do km 0+947: (947 -800)*(7 ,5+0,39*3) m2

I

1 274,5

poszerzenia na lukach poziomych:
W6 - km 0+893,38: (30+45,24)*0,20*2 m2 30,1
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zjazdy gospodarcze: 569,00 m2 569,0
razem m2 I 873,6

D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
47 KNR 2-31 Warstwa dolnapodbudowy z kruszywanaturalnegodoziarnionegolamanymw 20% o

01I4/01 02 grubosci po zageszczeniu IDemna poszerzeniach
Odkm 0+018 do km 0+662: (662-18)*(5,5-3,3+I,0+0,27*1,5) m2 2321,6
od km 0+662 do km 0+800: (800-662)*(7,5-3,3+0,27*3) m2 691,4

razem m2 3013,0
48 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowyz kruszywanaturalnegodoziarnionegolamanymw 20% o

0114/01 grubosci po zageszczeniu2Dem
zjazdygospodarcze: 245,15 m2 245,2

razem m2 245,2
49 KNR 2-31 Warstwa dolnapodbudowy z kruszywanaturalnego doziarnionegolamanymw 20% o

0114/01 02 grubosci po zageszczeniu17cm
od km 0+800 do km0+947: (947-800)*(7,5+0,22*3) m2 I 199,5

poszerzeniana lukach poziomych:
W6 -km 0+893,38: (30+45,24)*0,20*2 m2 30,1

razem m2 1229,6
50 KNR 2-31 Warstwa górnapodbudowyz kruszywanaturalnegodoziarnionegolamanymw 20% o

0114/03 grubosci po zageszczeniu8cm
od km 0+800 do km 0+947: (947-800)*(7,5+0,09*3) m2 1142,2

poszerzeniana lukach poziomych:
W6 - km 0+893,38: (30+45,24)*0,20*2 m2 30,1

razem m2 I 172,3
51 KNR 2-31 Warstwagórna podbudowyz kruszywanaturalnegodoziarnionegolamanymw 20% o

OII 4/03 04 grubosci po zageszczeniu15cm
Odkm0+018 do km 0+662: (662-18)*(5,5+1,0+0,14*1,5) m2 4321,2
od km 0+677 do km 0+800: (800-662)*(7,5+0,14*3 ) m2 1 093,0

razem m2 5414,2
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I SCIEKÓW

52 KNR 2-31 Scieki z elementówbetonowycho grubosci 15cmtyp korytkowy na podsypce
0606/03 cementowo-piaskowej

od km 0+030 do km 0+100 str P: 70 m 70,0

razem m 70,0
53 KNR 2-31 Sciekiz elementówbetonowycho grubosci 15cmtyp trójkatnyna podsypce

0606/03 cementowo-piaskowej
Od km 0+865 do km 0+905 str.L: 40+2 m 42,0

razem m 42,0
54 KNR 2-18w wykonaniesciekówpod chodnikiem z rur PCW laczone na wcisk,o srednicyzewnetrznej

0408/02 160mm
0+015 str. L: 3 m 3,0
0+108,30 str. L: 3 m 3,0
0+204 str. L: 3 m 3,0
0+250 str. L: 3 m 3,0
0+300 str. L: 3 m 3,0

razem m 15,0
D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

55 KNR 2-31 Przepustypod zjazdamiz rur PCV o srednicy40cm
0605/06

90 m 90,0
razem m 90,0
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D.07.00.00 OZNAKOWANIE
D.07.02.0l OZNAKOWANIE PIONOWE

56 KNR 2-31 Slupki do znakówdrogowychz rur stalowycho srednicy70nun I

0702102
szt 7

57 KNR 2-31 Przymocowanieznakówzakazu,nakazu,ostrzegawczychi informacyjnycho powierzchnido
0703/01 0,3m2

A-I: I szt I
A-7: I szt l
B-18: 2 szt 2
B-33: 5 szt 5
U-9a 3 szt 3

razem szt 12
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.0l.0l Krawezniki betonowe
58 KNR 2-31 Lawa betonowaz oporempod krawezniki

0402104

681*0,0575 rn3 39,2
razem rn3 39,2

59 KNR 2-31 Kraweznikibetonoweo wymiarach15x3Ocmwystajacena podsypcecementowo-piaskowej
0403/03

od km 0+000 do km0+444 strona lewa: 444-7+12 m 449,0
od km 0+423 do km0+664 strona prawa: 664-432 m 232,0

razem m 681,0
D.08.02.0l Chodniki z plyt betonowych

60 KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowycho wymiarach35x35x5cmna podsypcepiaskowej,z wypelnieniem
0502/01 spoin piaskiem

(681-2*4)*1,4-146,4 m2 795,8
razem m2 795,8

D.08.03.Ol Obrzeza betonowe
61 KNR 2-31 Obrzeza betonoweo wymiarach20x6cmna podsypcepiaskowej,z wypelnieniemspoin

0407/02 piaskiem
681 m 681,0

razem m 681,0
D.OS.04.OlWjazdy bramowe z kostki betonowej POLBRUK "S"

62 KNR Wjazdy do bram z kostki brukowejbetonowej20xIOcmo gr. 8cm na podsypce
2-31ul cementowo-piaskowejgr. 3cm

0600/03 04

zjazdy gospodarcze: 146,4 m2 146,4
razem m2 146,4
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Nr Opis robót Jm Ilosc Cena Wartosc :

D.Ol.OO.OOROBOTY PRZY GOTOWA WCZE

D.Ol.Ol.Ol ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW
I

WYSOKOSCIOWYCH
l Robotypomiaroweprzy liniowychrobotach ziemnych km 0,947

D.Ol.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZAKÓW
2 Mechanicznekarczowaniepni o srednicy26-35cm szt 9
3 Mechanicznekarczowaniepni o srednicy 35-45cm szt 3
4 Mechanicznekarczowaniepni o srednicy66-75cm szt 4
5 Transport karpinyna odlegloscdo 2km mp ll,O
6 Zasypanie wykopówspycharkamiz przemieszczeniemgruntu kat.I-Dlna 1m3 11,0

odleglosc do 10m

D.0l.02.02 ZDJECIE HUMUSU
7 Usunieciewarstwyziemiurodzajnejo gruboscido 15cmza pomoca spycharki m2 3 390,0
8 Roboty ziemne wykonywanekoparkamiprzedsiebiernymiz transportem m3 508,5

urobku samochodamisamowyladowczymina odlegloscdo lkm, lecz z ziemi I
uprzedniozmagazynowanejw haldach -koparkio pojemnoscilyzki O,6Om3,
grunt kat.I-ID.Odwiezieniehumusuna odklad.
D.Ol.02.04 ROZBiÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

9 Rozebranieprzepustówz rur betonowycho srednicy40cm m 24,0
10 Rozebranieprzepustówz rur betonowycho srednicy60cm m 21,0
II Rozebranie scianekczolowychi law przepustówbetonowych m3 4,8
12 Transport wewnetrznysamochodemo ladownosciponad 5 do lOtmaterialów t 13,0

sztukowycho masieod 200 do lOOOkgz zaladunkiemi wyladunkiem
mechanicznymna odklad

13 Wywiezieniegruzu zwirobetonowegoi :relbetowegosamochodami m3 4,8
samowyladowczymina odklad
D.Ol.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCIll.INII
TELEKOCYJNYCH

14 Odkopaniekabla i zalo:renierur os lonowychdwudzielnychtypu AROT m 42,0
Id=ll Omm

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.0l.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-Vkat.

15 Wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi o mocy 74kW (lookM) w m3 164,8
gruncie kat.ID z przemieszczeniem mas ziemnych do 50m I

16 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem m31 256,9
urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do lkm na nasyp-

!koparki o pojemnoscilyzki O,60m3,grunt kat.Dl I
17 Roboty ziemne wykonywanekoparkamiprzedsiebiernymiz transportem

m31
2 893,9 I

urobku samochodami samowyladowczymi - koparki o pojemnosci lyzki
1,20m3, grunt przepuszczalny kategorii II-Dl z dokopu
D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

18 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypów o wysokosci do 3m, grunt m3 2 893,9
przepuszczalny kategorii II-ID I I

19 Zageszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi,
I m3 I

2 893,9
grunt sypki kategoriiI-ID

20 Formowaniei zageszczaniespycharkaminasypówo wysokoscido3m, grunt m3 256,9
kat.III-IV

21 Zageszczenienasypówwalcamisamojezdnymistatycznymiogumionymi, m3 421,7
grunt spoisty kat.ID-IV

22 Plantowanie,obrobieniena czystoskarp i dna wykopówwykonywanych m2 1998,5
recznie w gruncie kat.I-III

23 Plantowanie,obrobieniena czystoskarp i korony nasypóww gruncie kat.I-Dl m2 757,0
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
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Nr Opis robót Jm Ilosc Cena Wartosc

24 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem m3

I

76,8
urobku samochodamisamowyladowczymina odlegloscdo Ikm - koparkio
pojemnosci lyzki O,60m3,grunt kategoriiIII na odklad

25 Czesc przelotowaprzepustu rur o srednicy 60cmz rur PCV m 18,5
26 Czesc przelotowaprzepustu rur o srednicy 80cmz rur PCV m 30,0

Sciankiczolowe dla rur o srednicy60cmprzepustówrurowych
--

27 scianka 4,0
28 Obudowawlotów i wylotówprzepustówd=800mm m3 6,4
29 Mechanicznezasypanie przepustówgruntemprzepuszczalnym kat.I-III z m3 38,1

dokopu z zageszczeniemwarstwamigr.20cm
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

30 Wykopyciagle lubjamiste ze skarpamio szerokoscidna do 1,5mi glebokosci m3 62,10
do 1,5mw gruncie kat. III, ze zlozeniemurobku na odklad

31 Roboty ziemnewykonywanekoparkamiprzedsiebiernymiz transportem 'm3 61,3

--
urobku samochodamisamowyladowczymina odlegloscdo Ikm na odklad-
koparki o pojemnoscilyzki O,60m3,grunt kategorii III

32 Roboty ziemne wykonywanekoparkamiprzedsiebiernymiz transportem m3 62,1
urobku samochodamisamowyladowczymina odlegloscdo Hem,lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w haldach - koparki o pojemnosci lyzki 0,6Om3,
grunt kategorii l-III

33 Podloza pod kanalyz materialówsypkicho grubosci lOcm m2 54,9
34 Kanalyz rur PCW laczone na wcisk,o srednicy zewnetrznej315mm m 91,5
35 Studnie rewizyjnew gotowymwykopiez kregówbetonowycho srednicy szt 3,0

1200mmi glebokosci l,Om I I
I

36 Montaz osadnikawedlugKPED 01.14. szt 2,0
37 Umocnienieskarp przy wylotachkanalów m3 0,6
38 Wykonanieobsypki z gruntu przepuszcalnegozdokopu (piasek) , grunt kat.n m3 30,0
39 Mechanicznezasypanie wykopów gruntem przepuszczalnymkat.I-1IIz m3 60,9

dokopu z zageszczeniemwarstwamigr.2Ocm
I

D.03.02.0Ia REGULACJA PIONOWA URZADZEN KANALIZACI
SANITARNEJ I WODOCIAGOWEJ

40 Regulacjazaworówwodociagowych szt 14
41 Regulacjapionowa wlazówkanalowych szt 18
42 Hydrantypozarowenadziemne,o srednicy 80mm-DEMONTAZ kpi 2
43 Hydrantypozarowepodziemne,o srednicy 80mm kpi 2

D.04.00.00 PODBUDOWA

D.04.01.0l Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniempodloza
44 Profilowaniei zageszczaniemechanicznepodloza pod warstwykonstrukcyjne m2 3371,8

nawierzchniw gruncie kategoriil-IV I
D.04.02.01 WARSTWY ODCINAJACE I ODSACZAJACE

45 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu IOcm w korycie i na m2
I

3371,8
poszerzeniach zageszczana mechanicznie

46 Warstwa odsaczajaca grubosci po zageszczeniu IOcm w korycie lub na calej m21 I 873,6
szerokosci drogi zageszczana mechanicznie
D.04.04.Ol PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

47 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego doziamionego lamanym m2 3013,0
w 20% o grubosci po zageszczeniu IOcm na poszerzeniach

48 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego doziamionego lamanym m2 245,2
Iw20% o gruboscipo zageszczeniu20cm _ --

49
Warstwadolnapodbudowyz kruszywanaturalnegodoziamionegolamanym I m2 I I 229,6w 20% o gruboscipo zageszczeniu17cm I

50 Warstwagórna podbudowyz kruszywanaturalnegodoziarnionegolamanym I m2 I I 172,3 I
w 20% o grubosci po zageszczeniu 8cm _ I

51 Warstwagórna podbudowyz kruszywanaturalnegodoziarnionegolamanym m2 5414,2
w 20% o grubosci po zageszczeniu15cm
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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Nr Opis robót Jm Ilosc Cena Wartosc

D.06.0l.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I
SCIEKÓW

52 Sciekiz elementówbetonowycho grubosci 15cmtyp korytkowy na podsypce m 70,0
cementowo-piaskowej

53 Scieki z elementówbetonowycho grubosci 15cmtyp trójkatnyna podsypce m 42,0
cementowo-piaskowej

54 wykonaniesciekówpod chodnikiem z rur PCW laczonena wcisk, o srednicy m 15,0
zewnetrznej 160mm
D.06.02.0l PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

55 Przepustypod zjazdamiz rur PCV o srednicy40cm m 90,0

D.07.00.00 OZNAKOWANIE
D.07.02.0l OZNAKOWANIE PIONOWE

56 Slupki do znakówdrogowychz rur stalowycho srednicy70mm szt 7

57 Przymocowanieznakówzakazu,nakazu,ostrzegawczychi informacyjnycho szt 12

powierzchnido 0,3m2
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.0l.01 Krawezniki betonowe
58 Lawa betonowaz oporempod krawezniki m3 39,2

59 Kraweznikibetonoweo wymiarach 15x30cmwystajacena podsypce m 681,0
cementowo-piaskowej
D.08.02.0l Chodniki z plyt betonowych

60 Chodniki z plyt betonowycho wymiarach35x35x5cmna podsypcepiaskowej, m2 795,8
z wypelnieniemspoin piaskiem
D.08.03.0l Obrzeza betonowe

61 Obrzeza betonoweo wymiarach20x6cmna podsypcepiaskowej,z m 681,0
wypelnieniemspoin piaskiem
D.08.04.0l Wjazdy bramowe z kostki betonowej POLBRUK "8"

62 Wjazdydo bram z kostki brukowejbetonowej20xIOcmo gr. 8cm na m2 146,4
podsypcecementowo-piaskowejgr. 3cm

Razem
Podatek VAT

Ogólem kosztorys



Zalaczniknr 2 do SIWZ

OFERTA

(fonnularzofertowy)

N 8.ZW'8wykonawcy-: ._.................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Do:

"Gmina Barglów Koscielny" 16-320
Barglów Koscielny, uL
Augustowska 47

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowa drogi gminnej nr 102855 B Barglów Koscielny - Zrobki od km
0+000do km 0+947ETAP I "

OFERUJEMY:

realizacje przedmiotu zamówienia opisanego w specyl-tkacji istotnych warunków

zamówienia cena netlo zl podatek VAT zl

cena brutto zl

slownie :

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Cena realizacji zamówienia jest cena calkowita, zawiera wszystkie koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu zamówienia, które dostawca zobowiazany jest poniesc w
zwiazku z wykonaniem zamówienia.

Siedziba
wykonawcy:
Miejscowosc:
Ulica: nr domu: nr lokalu:
Kod pocztowy:
Tel.
Fax.
Strona www.
E-mail



Skladajac niniejsza oferte oswiadczamy, ze:
. akceptujemy warunki okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ, w tym w
szczególnosci dotyczace postanowien umowy i zobowiazujemy sie do zawarcia
umowy zgodnie z zalaczonym do SIWZ projektem w miejscu i terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego, .uwazamy sie za zwiazanychniniejsza
oferta przez okres 30 dni,
.gwarantujemy realizacje zamówienia w terminie wskazanym w ofercie i zobowiazujemy sie
do zawarcia umowy zgodnie ze zlozona oferta,
.uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.

W zalaczeniu przedkladamy nastepujace dokumenty stanowiace integralna czesc
niniejszej oferty:

1 .Formularzoswiadczenia - art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówien publicznych,

2.Formularz oswiadczenia o spelnianiu wymaganych warunków - art. 22 ust. 1 ustawy

Prawo zamówien publicznych,

3.0dpis z rejestru,

4.Zaswiadczenie urzedu skarbowego,

S.Zaswiadczeniez wlasciwego oddzialuZakladu Ubezpieczen Spolecznychpotwierdzajace,ze

wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne,

6. Wykaz wykonanych robót budowlanych

7. Wykaz niezbednego do wykonania zamówienia sprzetu, narzedzi i urzadzen jakie posiada

wykonawca.

8. Wzór umowy ( [podpisany)

(podpis upowaznionego
przedstawiciela uslugodawcy)

--- --



Zalaczniknr 3 do SIWZ

(pieczec Oferenta)

Oswiadczenie

o nie podleganiu wykluczeniu z postepowania
na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamówien publicznych.

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez

Wójta Gminy Barglów Koscielny, na"Przebudowa drogi gminnej nr 102855 B Barglów

Koscielny - Zrobki od km 0+000 do km 0+947 ETAP I "

reprezentujac firme.....................................................................................................................

jako upowazniony, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Uslugodawcy, oswiadczam, ze

nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na

podstawie warunków okreslonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówien publicznych.

(podpisyosób upowaznionych)



Zalaczniknr 4 do SIWZ

(pieczec Oferenta)

Oswiadczenie
o spelnianiu wymaganych warunków zamówienia
i warunków okreslonych wart. 22 ust. 1 ustawy

Prawo zamówien publicznych.

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez

Wójta Gminy Barglów Koscielny, na, "Przebudowa drogi gminnej nr 102855 B

Barglów Koscielny - Zrobki od km 0+000 do km 0+947 ETAP I "

reprezentujac:firme....................................................................................................................

jako upowazniony, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Uslugodawcy,

oswiadczam, ze:

l )od co najmniej 3 lat prowadzimy dzialalnosc w branzy bedacej przedmiotem zamówienia,

2)jestesmyuprawnieni do wystepowaniaw obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami

ustawowymi,

3)posiadamy uprawnienia niezbedne do wykonania prac bedacych przedmiotem

zamówienia,

4)dysponujemypotencjalem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do

wykonania przedmiotu zamówienia,

5)niepodlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24

ustawy Prawo zamówien publicznych.

(podpisy osób upowaznionych)

- - --- ---



Zalaczniknr 5 do SIWZ

UMOWA Nr WB.2222- 5/2008 O ROBOTY BUDOWLANE

_PROJEKT-

W dniu 2007roku w BarglowieKoscielnymzostala
zawarta umowa pomiedzy Gmina Bargów Koscielny, zwana dalej

Zamawiajacym, reprezentowana przez 1. Andrzeja Kwiecinskiego -
Wójta Gminy

OI"BZ............._..._.......................................................................................................................

zwanym dalej "Wykonawca", reprezentowanym pr

§ 1. Zakres umowy

I.Zamawiajacyzleca,a Wykonawcaprzyjmujedowykonaniarobotybudowlanepolegajacena :
"Przebudowa drogi gminnej nr 102855 B Barglów Koscielny - Zrobki od km
0+000 do km 0+947 ETAP I "
2.Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada pmwo do dysponowania nieruchomoscia.
3.Szczególowy zakres robót przedstawiaja stanowiace integralna czesc umowy:

dokumentacja projektowa,

oferta,

przedmiar robót

specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§ 2. Terminy realizacji umowy

l. Strony ustalaj a terminy realizacji:
I)rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy do piatego dnia roboczego po podpisaniu
umowy, to znaczy do dnia 2008 r.
2)zakonczenie przedmiotu umowy i zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego nastapi do dnia 30 sierpnia 2008 r.
3)Zamawiajacy nie ma obowiazku przedluzenia terminu wykonania robót, jezeli
Wykonawca w ciagu 14 dni od zaistnienia okolicznosci nie przedstawi
Zamawiajacemu wniosku o przedluzenie terminu ze szczególowym uzasadnieniem. 2.Po

przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robót, Wykonawcy nie przysluguje pmwo do
odstapienia od wykonania przedmiotu umowy.
3.Zamawiajacy moze polecic Wykonawcy podjecie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby
swiadczenie zostalo wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi
dzialaniami obciaza Wykonawce, chyba ze niezwlocznie uzasadni, ze termin wykonania
swiadczenia nie jest niczym zagrozony.

§ 3.Wynagrodzenie

l. Ustala sie wynagrodzenie dla Wykonawcy liczac wedlug uzgodnionych cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy na kwote lacznie z
podatkiem VAT .zl brutto (slownie: )

- --



2.Strony ustalaja iz rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na
podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilosci faktycznie
wykonanych robót zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
3.Rozliczenie za wykonany przedmiot umowyjedna faktura po zakonczeniu umowy, na
podstawie protokolu koncowego odbioru robót.
4.Podstawe do wystawienia faktury stanowi zalaczony do faktury oryginal protokolu
odbioru robót potwierdzony przez strony.
5.Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie platne z konta Zamawiajacego, na konto
Wykonawcy -w terminie 21 dni kalendarzowych od daty doreczenia faktury.
6.Wykonawcy nie przysluguje wynagrodzenie z tytulu zwiekszenia poszczególnych pozycji
przedmiarowych kosztorysu ofertowegojezeli to zwiekszenie wynikalo z nie ujecia lub
zanizenia tych wielkosci w stosunku do szczególowego zakresu robót, wyszczególnionego
w "przedmiarze robót".
7.Wykonawcajest zobowiazany niezwlocznie wykonac roboty konieczne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria. Jezeli koniecznosc wykonania tych
robót wystapi z winy Wykonawcy, to nie przysluguje mu prawo do otrzymania
wynagrodzenia, natomiast w innych przypadkach roboty beda wykonywane za
dodatkowym wynagrodzeniem, które zostanie ustalone zgodnie z oferta.

§ 4. Obowiazki stron

1. Zamawiajacy zobowiazany jest do:

l)przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza projektu technicznego najpózniej w dniu
podpisania umowy,
2)przekazania terenu budowy w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy,
3)odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do:
l)wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczona dokumentacja techniczna w zakresie
okreslonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa;
2)zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci z
uwzglednieniem przepisów o ruchu drogowym.
3)natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego o wadach i brakach w otrzymanej
dokumentacji;
4)zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach
odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad; 10) dbania o nalezyty porzadek na
terenie budowy.

3. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robót,
polecac dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda niezbedne dla
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z
ponizszych polecen:
a)zwiekszac lub zmniejszac ilosc robót objetych kosztorysem ofertowym,
b)pominacjakies roboty,

4. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze
umowy, ale skutki tych zmian moga w uzasadnionych przypadkach stanowic podstawe do
zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robót, o którym mowa w § 2
ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia.
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§ 5. Przedstawiciele stron

I.PrzedstawicielemZamawiajacegona budowiebedziePan GrzegorzKasjanowicz-
inspektorUG BarglówKoscielnyds. realizacjiinwestycji.
2.PrzedstawicielemWykonawcyna budowiebedzie ............
3. Wykonawcajest zobowiazanydo zapewnieniaZlecajacemu oraz wszystkim osobom
przez niegoupowaznionymdostepuna terenbudowyoraz do wszystkichmiejsc,gdziesa
wykonywanerobotybudowlanezwiazanez rea1izacjaprzedmiotuumowy.

§ 7. Gwarancja i rekojmia

l.przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli
Zlecajacemupisemnejgwarancjina wykonanyprzedmiotumowy.
2.0kres gwarancji ustala sie na 36 miesiecy, liczony od daty odbioru koncowego
przedmiotuumowy.
3.Stronyustalajaokresrekojmina 3 miesiaceponadokresgwarancji.

§ 8. Kary umowne

l.Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Strony ustalaja
zabezpieczenie w formie kar umownych. 2.Kary te beda naliczane w nastepujacy
sposób:

l) WykonawcaplaciZlecajacemukaryumowne:
a)O,1% wartoscizamówieniaza kazdy dzienzwlokiw wykonaniuprzedmiotuumowy,
liczonej od dnia wyznaczonegona wykonanie roboty do dnia faktycznegoodbioru,
jezeli zwloka powstalaz przyczyn zaleznychod Wykonawcy;
b)0,1% wartoscizamówieniaza kazdy dzien zwlokiw usunieciuwad, liczonejod dnia
wyznaczonegona wykonanieusunieciawad do dnia faktycznegoodbioru;
c)za odstapienieod umowy z przyczynzaleznychod Wykonawcyw wysokosci 10%
wynagrodzeniaumownego;
2) Zamawiajacyplaci Wykonawcykaryumowne:
a)za zwlokew odbiorzeprzedmiotuumowy,z przyczynzaleznychod Zamawiajacego,
w wysokosci0,1 % za kazdydzienzwloki;
b)z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem wystapienia sytuacji
unormowanej w art. 145 Prawa zamówien publicznych. 5.Laczna, wysokosc kar

umownych nie moze przekroczyc 20 % wynagrodzenia za przedmiot umowy z
wylaczeniem przypadku okreslonego w ust. 4.
6. Jezeliwartosc szkodyprzeniesiewartosc naleznychkar umownych,strony beda mogly
dochodzic od siebie naleznosci w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 9. Odbiór robót

l .Przedmiotem odbioru koncowego jest przedmiot umowy.
2.Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie mial zastrzezen co do
prawidlowosci ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru
koncowego robót.

------
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3.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie mial
zastrzezenia co do prawidlowosci ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownegozlozeniaprzez Wykonawcewniosku o dokonanieodbioru
koncowego.
4.Za date zakonczenia robót przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawceo gotowoscido odbiorukoncowego,o ile robotyzostanaodebrane.
S.Zamawiajacydokonaodbiorukoncowegorobót i sporzadziprotokólz przyjeciarobót w
tenninie 14dnikalendarzowychod spelnieniawymaganokreslonychw ust 3 lub4.
6 Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przyslugujanastepujaceuprawnienia:

e)jezeliwadynadajasie do usuniecia,mozeodmówicodbiorudo czasuusunieciawad;
f)jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

-jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem,Zamawiajacymozeobnizycodpowiedniowynagrodzenie;-jezeli wady
uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy mozeodstapicod
umowylubzadacwykonaniaprzedmiotuodbiorupo raz drugi. II.Strony postanawiaja, ze
z czynnosci odbioru bedzie spisany protokól, zawierajacy wszelkie ustaleniadokonanew
toku odbioru,jak tez terminy wyznaczonena usunieciestwierdzonychprzyodbiorzewad.
12.Wykonawcazobowiazanyjest do zawiadomieniaZamawiajacego o usunieciu wad oraz
do
zaproponowaniaterminuodbioruzakwestionowanychuprzedniorobótjako wadliwych.
Usuniecie wad powinno byc stwierdzone protokolarnie. 13.0wykryciu wady w okresie
gwarancji i rekojmi Zamawiajacy obowiazanyjest
zawiadomic Wykonawce na pismie. Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie,
uzgadniajacsposób i termin usunieciawady. 14.W przypadkunie usuniecia wad przez
Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady

usunieZamawiajacy,obciazajacpelnymikosztamiich usunieciaWykonawce.

§ 10.Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaznosci musza byc dokonane w formie. .
pIsemneJ.

§11. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemuprzyslugujeprawodo odstapieniaod umowygdy:
I)Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robót w ciagu 14 dni
kalendarzowych od podpisania umowy pomimo wezwania wystosowanego przez
Zamawiajacego zlozonego na pismie;

2)Wykonawcaz nieuzasadnionychprzyczynprzerwalrealizacjeprac i przerwata trwa
dluzejniz 14dnipomimowezwaniawystosowanegoprzezZamawiajacegozlozonegona
pismie. 2.Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od umowyjezeli Zamawiajacy
odmawia przez 14dni kalendarzowych,bez wskazaniauzasadnionejprzyczyny,odbioru
robót lub odmawia podpisania protokólu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego
przez Wykonawce zlozonego na pismie.
3.0dstapienie od umowy,o którymmowa w ust 1i 2, powinnonastapicw formiepisemnej
i powinnozawieracH7asadnieniepod rygoremniewaznoscitakiegooswiadczenia 4. W
przypadku odstapienia od umowy:

- - -



4)W tenninie 7 dni Wykonawcaprzy udzialeZamawiajacegosporzadziszczególowy
protokólinwentaryzacjirobótw tokuwedlugstanuna dzienodstapienia;
5) Wykonawcazabezpieczyprzerwanierobotyw zakresieobustronnieuzgodnionymna
koszt strony,któraodstapilaod umowy;
6)Wykonawcazglosi,abyZamawiajacydokonalodbiorurobótprzerwanychoraz robót
zabezpieczajacychw tenninie 30 dnikalendarzowych;
7)Zamawiajacyw razie odstapieniaod umowy z przyczyn, za które Wykonawcanie
odpowiada,obowiazanyjest do:

a)dokonania odbioru robót przerwanych oraz przedstawionych do zaplaty
wynagrodzeniazaroboty,którezostalywykonanedo dniaodstapienia;
b)dokonania zaplaty wynagrodzenia za roboty, które zostaly wykonane do dnia
odstapienia,
c)przejeciaod Wykonawcypod swójdozórterenubudowy.

5. Strona,z której winy zostalodokonaneodstapienieod umowyponiesiekosztywyniklez
odstapienia od umowy.

§ 12. Postanowienia koncowe

1.Stronyustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w mniejszej umowie beda mialy
zastosowanieprzepisykodeksucywilnego.
2.Strony umowy zobowiazuja sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie
adresulubnumerutelefonu.
3.W przypadkunie zrealizowaniazobowiazaniawskazanegow ust. 2, pisma dostarczone
pod adreswskazanyw niniejszejumowieuwazasie za doreczone.
4.W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiazuja sie przekazac sprawy do sadu
miejscowowlasciwegodlaZamawiajacego.
5.Umowesporzadzonow 4 egzemplarzachpo 2 egzemplarzedla kazdejze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

-- - - -- - - -



Zalacznik nr 6 do SIWZ

(pieczec Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

Przystepujacdo postepowaniao udzieleniezamówieniapublicznegonr WB.2222-5/07,
prowadzonegoprzezGmineBarglówKoscielny,na "Przebudowa drogi gminnej nr
102855 B Barglów Koscielny-Zrobki od km 0+000 do km 0+947 ETAP I"

reprezentujacfirme
....................................................................................................................................................

jako upowazniony, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oswiadczam, ze:

w ciagu ostatnich 5 lat wykonalismy nastepujace prace o charakterze i zlozonosci
podobnej do przedmiotu zamówienia.

dnia .
.......................................

podpis osoby uprawnionej do skladania

oswiadczen woli w imieniu

Oferenta

- ---

Rodzaj robót Wartosc robót Czas realizacji Miejsce
od - do wykonywania
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(pieczec Wykonawcy)

WYKAZ POSIADANEGO SPRZETU I MASZYN

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WB.2222-5/07,
prowadzonego przez Gmine Bargl~w Koscielny, na "Przebudowa drogi gminnej nr
102855 B Barglów Koscielny - Zrobki od km 0+000 do km 0+947 ETAP I "

reprezentujacfinne

jako upowazniony,w imieniureprezentowanegoprzeze mnie Wykonawcy, przedkladam
wykaz sprzetuniezbednegodo wykonaniazamówieniajakim dysponujewykonawca:

Rodzaj sprzetu Ilosc Forma wladania

.dnia.............................................................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do skladania

oswiadczen woli w imieniu Oferenta)

-- ---


