Urząd Miejski w Kowarach
58-530 Kowary
ul. 1-go Maja 1a

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE:

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 60 000
Euro, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. ze zmianami) na realizację zadania p.n.:

„Wykonanie ogrodzenia strefy ochrony bezpośredniej wodnego zbiornika retencyjnego
położonego na terenie miasta Kowary przy ul. Źródlanej."

Sporządziła:
mgr inż. Małgorzata Jakubowska

Kowary, 22 lutego 2007 roku
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zadanie:
„Wykonanie ogrodzenia strefy ochrony bezpośredniej wodnego zbiornika retencyjnego
położonego na terenie miasta Kowary przy ul. Źródlanej."

A. INFORMACJE WSTĘPNE:
1. Zamawiający:
URZĄD MIEJSKI W KOWARACH
58-530 KOWARY
UL. 1-GO MAJA 1A
tel. (075) 75 39 222, fax (075) 7 613 173
http://www.kowary.pl/
REGON : 000526653
NIP: 611-00-04-982
2. Prowadzący postępowanie i korespondencję:
URZĄD MIEJSKI W KOWARACH
58-530 KOWARY
UL. 1-GO MAJA 1A
tel.(075) 64 39 225, fax (075) 7 613 173
e-mail: wim@kowary.pl
3. Numer postępowania:
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: WIM –
341/5/07 Oferenci we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten
znak.
4. Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
z zachowaniem zasad określonych ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r., (Dz. U. 2004.19.177 z późn. zm.).
5. Informacje uzupełniające:
a. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia
w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie
wykonawców,
b. czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania
o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm,
c. zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy,
d. postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne,
e. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem
o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. Nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że
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nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4. ustawy,
f. ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie
„ustawa”, bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono Ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19,
poz. 177 z późn. zm.),
6. Kontakt i dodatkowe informacje udziela Pan mgr inż. Jerzy Umański – Naczelny Inżynier
Miasta, e-mail: wim@kowary.pl, tel. (075) 6439225 fax. (75) 7613173, pok. nr 6 /parter
budynku głównego/ w godz. 800 – 1500 w dni robocze.
7. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień,
chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6
dni przed terminem składania ofert.
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania,
a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
10. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia,
a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej
stronie.
12. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć
kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
13. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach.
14. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej
stronie.
15. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami:
a. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19,
poz. 177 z późniejszymi zmianami),
b. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz.
2104 z późniejszymi zmianami),
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c. Kodeks Cywilny, (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami),
d. Ustawy z dnia 7 lipca 19994 Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U z 2003r., Nr 207,
poz. 2016 z późniejszymi zmianami),
B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Wykonanie ogrodzenia strefy ochrony bezpośredniej wodnego zbiornika retencyjnego
położonego na terenie miasta Kowary przy ul. Źródlanej.
1.2. Zamówienie obejmuje:
- wykonanie nowego ogrodzenia z siatki stalowej wysokości 1,5 m na słupkach z rur
stalowych w rozstawie co 2,5 m – ok. 1100 mb,
- wykonanie bramy wjazdowej – 2 szt.,
- wykonanie furtek – 3 szt.
1.3.Wykonanie ogrodzenia.
Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z projektem z siatki na stalowych słupkach fi 70
wbetonowanych w ziemię . Słupki przed wbetonowaniem pomalować dwukrotnie farbą
antykorozyjną i dwukrotnie farbą nawierzchniową. Wysokość ogrodzenia wokół wynosi 1,5
m.
1.4. Bramy i furtki.
Należy wykonać 2 bramy wejściowe z siatki, na stalowych ramach, dwuskrzydłowe o
szerokości skrzydła 1,5 m, i wysokości 1,50 m. Dodatkowo, należy wykonać 3 furtki z siatki
na ramach stalowych o szerokości 1,2 m.
1.5. Montaż słupków do zakładania siatki.
Rury stalowe, należy zabetonować w dołach o wymiarach 30x30x50 cm.
1.6.Koszty realizacji oraz wszystkich innych czynności związanych z zamówieniem,
przygotowaniem materiałów źródłowych oraz pozyskanie niezbędnych informacji ponosi
Wykonawca.
Numer słownika CPV:
45.34.20.00-6
C. TERMINY:
1. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
udzielane będą niezwłocznie, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego na
mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
2. Oferty należy składać do dnia 05/03/2007r. do godziny 09 50 w siedzibie prowadzącego
postępowanie – Urząd Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1-go Maja 1a, pok. Nr 12
(sekretariat).
3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02/05/2007r. o godzinie 10 00 w siedzibie
Zamawiającego – Urząd Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1-go Maja 1a, pok. Nr
13 (sala konferencyjna). Oferty, które wpłyną po przekroczeniu tego terminu zostaną
zwrócone bez otwierania, czyli zostaną uznane za nieważne.
4. Wymagany termin wykonania zamówienia określony został na: 30/06/2007 r.
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5. Wymagany termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
6. Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy,
którego oferta zostanie wybrana
7. Opłata za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – bezpłatna.
D. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają
wyłączeniu, jeżeli:
a. ubiegają się o udzielenie tego zamówienia,
b. pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są
związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą
prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c. przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
d. pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,
e. zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych.
2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod
rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub
istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą
wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1,
powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych
niewpływających na wynik postępowania.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e. złożyli wszystkie dokumenty, oświadczenia oraz załączniki do SIWZ wymienione w pkt.
F. Oświadczenia i lista wymaganych dokumentów, zgodne z Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem
że jeden podwykonawca nie może realizować więcej niż 35% zamówienia. Udział
podwykonawców realizujących powyżej 5% zamówienia należy wykazać w załączniku nr 4
do SIWZ.
7. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 4, została wybrana, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
8. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres
obowiązywania umowy.
9. Wykonawca lub konsorcjum muszą się wykazać wykonanym w ciągu pięciu lat minimum
jednym zamówieniem o podobnym charakterze i kosztach.
E. OŚWIADCZENIA I LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:
1. Zamawiający żąda dokumentów wyszczególnionych w poniższej tabeli na podstawie
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te
dokumenty mogą być składane:

Lp.

Nazwa dokumentu

1.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert

2.

Formularz oferty

3.

4.
5.

Każdy Wykonawca zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004
r., Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177
z późn. zm.) przystępujący do postępowania ma
złożyć oświadczenia
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu
lat robót budowlanych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i
wartością robotom stanowiącym przedmiot
zamówienia
Wykaz podwykonawców

Forma złożenia
dokumentu w ofercie
przetargowej

Zobowiązani do złożenia
dokumentu lub
oświadczenia

Kserokopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem

Wykonawca,
Lider konsorcjum,
Członek konsorcjum

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wykonawca,
Lider konsorcjum

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca,
Lider konsorcjum
Członek konsorcjum

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca,
Lider konsorcjum i Członek
konsorcjum łącznie

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca,
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Lp.
6.

Nazwa dokumentu
Akceptacja załączonego wzoru umowy –
poprzez jej wstępne podpisanie na ostatniej
stronie w miejscu wyznaczonym dla
„Wykonawcy”

Forma złożenia
dokumentu w ofercie
przetargowej
Załącznik nr 5 do SIWZ

Zobowiązani do złożenia
dokumentu lub
oświadczenia
Wykonawca,
Lider konsorcjum,

Niezłożenie któregokolwiek z wymienionych dokumentów lub niespełnienie określonych w
SIWZ warunków i wymagań spowoduje odrzucenie oferty w postępowaniu.
F. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Cena podana w ofercie będzie wynagrodzeniem ryczałtowym i powinna zawierać wszystkie
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia /pozyskanie map potrzebnych do
wykonania przedmiotu zamówienia, itp./ Podana cena jest obowiązująca w całym okresie
ważności umowy.
2. Cena dotycząca przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową obejmującą realizację zadania i
nie podlega zmianie.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia uzupełniającego w trakcie
realizacji zadania.
G. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Informacje ogólne:
a. postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej,
b. postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie
pisemnej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie protestu.
6. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni.
7. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
8. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7, nie powoduje utraty wadium.
9. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
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10. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
12. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
13. Informacje, o których mowa w ust. 11 i 12, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
14. Zmiany i wycofanie oferty:
a. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej,
b. zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane
w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana
zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA,
c. powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to
powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE,
d. ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie protestu.
2. Wymagania i zalecenia ogólne:
a. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić ofertę w dwóch kopertach (wymaga się, by
oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania); koperta zewnętrzna będzie zaadresowana na
Zamawiającego oraz prowadzącego postępowanie i korespondencję Urząd Miejski w
Kowarach 58-530 Kowary ul. 1 Maja 1a z adnotacją „Wykonanie ogrodzenia strefy
ochrony bezpośredniej wodnego zbiornika retencyjnego położonego na terenie
miasta Kowary przy ul. Źródlanej."
b. Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta nie może mieć innych oznaczeń
identyfikujących składającego ofertę; koperta wewnętrzna dodatkowo opisana będzie
adresem zwrotnym Wykonawcy,
c. Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
-

ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności,

-

wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań, a wszystkie strony oferty parafowane i ponumerowane,

-

wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo
opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.

H. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego
wykluczeniu,
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b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,
c. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie,
d. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
e. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
a. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
b. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po
stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,
w szczególności kosztów przygotowania oferty.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na
wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje
ten sam przedmiot zamówienia.
I. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT:
1. Opisu sposobu obliczenia punktów do oceny oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium 1: Cena ryczałtowa oferty brutto: 100%
cena oferty najtańszej x 100 punktów
Cb =
100 %
cena oferty badanej
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom
określonym w ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli uzyskała
najwyższą liczbę punktów.
Przetarg wygrywa Oferent, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,
b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w ust. 2, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
J. KORESPONDENCJA I ZAWARCIE UMOWY:
1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego,
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed
upływem terminu związania ofertą.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.
93 ust. 1 ustawy.
5. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej.
6. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie
do informacji publicznej.
8. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia
świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla
zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia
nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku
postępowania.
10. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Umowę zawiera się na czas oznaczony.

10

12. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
13. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 13 jest nieważna.
14. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
K. PROTEST:
1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest
obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za
wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się
z jego treścią.
3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
4. Zamawiający odrzuca protest wniesiony
nieuprawniony lub protest niedopuszczalny.

po

terminie,

wniesiony

przez podmiot

5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,
a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych
i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
6. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu
biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy
złożyli oferty.
7. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu
w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do
rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie
odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem
do Prezesa Urzędu.
L. ODRZUCENIA I WYKLUCZENIA:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
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a. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności,
b. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
c. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
e. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
f. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
g. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
h. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
i. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary,
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j. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
a. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji,
b. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
c. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty
zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy,
d. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy
złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba
że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a. jest niezgodna z ustawą,
b. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
f. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na
podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny,
g. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
h. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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M. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:
1. Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
a. Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ,
b. Oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ,
c. Doświadczenie zawodowe - Załącznik nr 3 do SIWZ,
d. Wykaz podwykonawców – Załącznik nr 4 do SIWZ
e. Wzór umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ
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FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby
stron
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
Przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie ogrodzenia strefy ochrony bezpośredniej wodnego zbiornika retencyjnego
położonego na terenie miasta Kowary przy ul. Źródlanej."
dla
GMINY KOWARY, UL. 1 MAJA 1A, 58-530 KOWARY
Wykonawca:
1.Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2.Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:
......................................................................................................................................................................
3.Numer telefonu: .............................................................
4.Numer faxu: ...................................................................
5.Numer REGON:.............................................................
6. Numer NIP: ...................................................................
7. Numer konta bankowego: .....................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:
- załącznik nr 1: „Cena oferty”,
- załącznik nr 3: „Wzór umowy”
- załącznik nr 2: „Oświadczenie wykonawcy”,
- załącznik nr 4: „Wykaz podwykonawców”

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................
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ZAŁĄCZNIK Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)
„CENA OFERTY”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia strefy ochrony bezpośredniej

wodnego zbiornika retencyjnego położonego na terenie miasta Kowary przy ul.
Źródlanej.", za cenę:
1.Cena ryczałtowa oferty brutto: …….................................……………………………………………
(słownie:…………………………………………………………………………………………………)

Powyższa cena obejmuje pełny zakres robót objęty przedmiotem zamówienia, jak również w
innych warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy (w wysokości 5% wartości brutto ceny ofertowej) najpóźniej w dniu, który
Zamawiający poda w piśmie informującym o wyborze oferty w formie
.......................................... pod rygorem odrzucenia oferty.
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron

(pieczęć Wykonawcy)
„OŚWIADCZENIA WYKONAWCY”
1.Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, organizowane przez Zamawiającego na zadanie: „Wykonanie
ogrodzenia strefy ochrony bezpośredniej wodnego zbiornika retencyjnego położonego na
terenie miasta Kowary przy ul. Źródlanej." w terminach i pod warunkami określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,
5. w okresie ostatnich 3 lat w firmie, którą reprezentujemy, nie zachodziły przypadki,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych,
6. nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jej upadłość nie
została ogłoszona, nie jest poddana procesowi likwidacyjnemu, a jej sprawy nie są objęte
zarządzeniem komisarycznym lub sądowym,
7. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne lub uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8. urzędujący członkowie władz firmy, w szczególności osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt
4-8, nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych,
9. w stosunku do firmy, którą reprezentujemy, nie orzeczono zakazu ubiegania się
o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary,
10. nie wykonywała czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania
i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie
zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego sporządzonych przez tych autorów.
Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane
wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz
przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................
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ZAŁĄCZNIK Nr 3
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

„DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE”

L.p.

Odbiorca

Przedmiot

Data
wykonania

Wartość

Uwaga:
W niniejszym załączniku należy wykazać i udokumentować (np. referencjami) należyte wykonanie w okresie ostat
nich pięciu lat przed dniem ogłoszenia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w
tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .................................
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ZAŁĄCZNIK Nr 4
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)
„WYKAZ PODWYKONAWCÓW”

Nazwa i adres
podwykonawcy

Zakres
procentowy
wykonywanych
robót

Charakterystyka wykonywanych robót

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .................................
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ZAŁĄCZNIK Nr 3
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

„WZÓR UMOWY”
UMOWA NR ........... /2007
zawarta w dniu ............................, pomiędzy
Urzędem Miejskim w Kowarach
58-530 Kowary
ul. 1-go Maja nr 1a
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Mirosława Góreckiego

- Burmistrza Miasta Kowary

przy kontrasygnacie
Mieczysława Ławera
- Skarbnika Miasta Kowary
a
- firmą ......................................................................................................
mającą siedzibę .................................................................................................
działającą na podstawie wpisu do KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr
.............................. w ..................... oraz posiadającą numer identyfikacyjny NIP
...............................................
- zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą,
reprezentowaną przez:
1. ............................................................
2. .............................................................
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą” została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Wykonanie
ogrodzenia strefy ochrony bezpośredniej wodnego zbiornika retencyjnego położonego na
terenie miasta Kowary przy ul. Źródlanej."
Zamówienie należy wykonać z materiałów Wykonawcy. Zastosowane zostaną materiały
pierwszej jakości, posiadające atesty i certyfikaty.
§2
1. Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy:
- wykonanie i obsadzenie słupków,
- montaż bram – 2 szt i furtek – 3 szt,
- wykonanie nowego ogrodzenia z siatki stalowej wysokości 1,5 m na słupkach z rur
stalowych w rozstawie co 2,5 m – ok. 1100 mb,
§3
1. Ustala się termin rozpoczęcia robót na dzień: ………………………… 2007 r.
2. Ustala się termin zakończenia robót na dzień: ...................................... 2007r.
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§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem
Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie
przepisami oraz zgodnie z normami.
2. Wykonawcę obciążają koszty związane z tymczasowym zapleczem budowy.
§5
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zadania: „Wykonanie ogrodzenia strefy ochrony
bezpośredniej wodnego zbiornika retencyjnego położonego na terenie miasta Kowary przy
ul. Źródlanej." wynosi brutto: ............... PLN, słownie ............, w tym podatek VAT ........... %
...................... PLN, słownie ....................
2. Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi złożona i przyjęta oferta.
3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, a niezbędne
do wykonania zadania, a w szczególności podatek VAT.
4.Rozliczenie za roboty objęte umową, których cenę określono w ust. 1, nastąpi na podstawie
faktur częściowych VAT wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o harmonogram prac . Tak
więc faktury częściowe mogą obejmować roboty do 70% wartości zadania, pozostałe 30%
wartości zadania zapłacone może być dopiero po całkowitym zakończeniu zadania.
§6
1. Rozliczenie robót będzie następowało fakturami zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiającego harmonogramem finansowo-rzeczowym oraz Protokołami odbioru robót.
2. Harmonogram powinien być aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego
postępu robót.
3. Faktura przejściowa uregulowana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania jej przez
Zamawiającego w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru częściowego robót. Ostateczne
rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie
protokołu końcowego odbioru robót, płatną w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiającego, a termin ostatecznego zakończenia robót ustala się na dzień odbioru całości
robót objętych umową.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, za wyjątkiem uzgodnionych z Zamawiającym
podwykonawców.
5. Należność za wykonane roboty przelana zostanie na rachunek Wykonawcy nr: ...............
6. W przypadku zmiany rachunku lub Banku Wykonawca powiadomi o tym pisemnie
Zamawiającego.
§7
W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej
wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega
przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia robót.
§8
1.Zakres robót objętych umową Wykonawca wykona siłami własnymi oraz powierzy ich
wykonanie następującym podwykonawcom:................................, w zakresie..................
2.Szczegółowy zakres robót powierzony podwykonawcom określony zostanie przez Wykonawcę
w harmonogramie finansowo-rzeczowym zaakceptowanym przez Zamawiającego, a projekt
umowy z podwykonawcą będzie przedstawiony Zamawiającemu w celu wyrażenia zgody na jej
zawarcie.
3.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje
przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.
4.Roboty wykonywane przez podwykonawców wskazanych w ofercie będą odrębnie
fakturowane przez Wykonawcę na Zamawiającego i ich wykonanie potwierdzone będzie
w protokołach odbioru robót przez Inspektora Nadzoru z udziałem przedstawiciela Wykonawcy
i podwykonawcy. Należność z tego tytułu na podstawie umowy przelewu wierzytelności między
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Wykonawcą, a podwykonawcą potwierdzonej przez Zamawiającego będzie przekazywana
bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie dyspozycji płatniczej dołączonej do faktury
zgodnej z umową przelewu wierzytelności.
Jeżeli Wykonawca podejmie się wykonania robót bez udziału/pomocy podwykonawców,
wówczas § 8 otrzyma następujące brzmienie: „Zakres robót objętych umową Wykonawca
wykona siłami własnymi".
§9
1.Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza
..........................................................
2.Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego,
Zamawiający wyznacza Panią Paulinę Gierałt.
§ 10
Okres gwarancji za wady obowiązujący Wykonawcę wynosi 36 miesięcy od daty podpisania
protokołu odbioru robót.
§ 11
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,5% wartości całego
zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki w ukończeniu przedmiotu umowy lub jego części.
2. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.
3. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.
4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto całego zamówienia za każdy
dzień zwłoki.
5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z
niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może,
niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego.
§ 12
1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
§ 13
1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia.
§ 14
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie prac w sprawie zamówienia
publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
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4.W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie
nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
§ 15
Wykonawca zastrzega sobie w stosunku do wykonania przedmiotu umowy wszelkie prawa
wynikające z ustawy o prawie autorskim.
§ 16
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy o zamówieniach
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
Postępowania Cywilnego.
§ 17
Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują
całkowicie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu pełnionych przez niego
czynności objętych niniejszą umową.
§ 18
Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.
§ 19
1. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
a. Oferta przetargowa wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
b. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z korespondencją przetargową,

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

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

...........................................
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
OGRODZENIE STREFY BEZPOŚREDNIEJ WODNEGO
ZBIORNIKA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGÓLNE
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP
1.1. Nazwa zamówienia
Nazwa i adres inwestycji

OGRODZENIE STREFY BEZPOŚREDNIEJ WODNEGO ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO POŁOŻONEGO NA TERENIE MIASTA KOWARY PRZY
UL. ŹRÓDLANEJ

Nazwa i adres zamawiającego URZĄD MIEJSKI W KOWARACH.
Kowary, ul. 1 Maja 1
1.2. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót :
- wznoszenie ogrodzeń
kod CPV: 45342000-6
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania specyfikacji szczegółowej Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych grup robót objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1.3. Zakres robót
Zakres robót obejmuje wykonanie:
- dołków z zabetonowaniem słupków,
- montażu słupków i siatki,
- montaż bram i furtek z odciągami,
- obsługa geodezyjna i pomiar geodezyjny powykonawczy.
1.4.Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Do Wykonawcy należą następujące prace:
- transport, składowanie materiałów i wyrobów,
- usunięcie z terenu materiałów z rozbiórek i odpadów,
- udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót,
- zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogólnych w tym
gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy.
1.5. Określenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.7. Przekazanie placu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie określonym w dokumentach
Umowy o wykonanie robót, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków.
1.8.Organizacji robót
Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów należy stosować się do unormowań zawartych w
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane’’ w aktualnie obowiązującej wersji.
1.9.Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Materiały, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część
Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Wielkości określone w materiałach i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na

niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska
na placu budowy i poza jego terenem.
W okresie trwania robót objętych zakresem umowy Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań,
szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót
budowlanych.
1.11. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.12.Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.13.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej.
1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Do wykonania robót określonych w pkt 1.2 mogą być stosowane wyłącznie materiały i wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o właściwościach
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie
wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane.
Zastosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów
budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót, posiadających odpowiednie oznakowanie,
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską
Normą a także inne prawnie określone dokumenty.
Dokumenty stanowiące podstawę wykonania robót a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik budowy ma obowiązek przechowywać
przez okres wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z placu

budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem nadzoru
Wykonawca może otrzymać zezwolenie na użycie materiałów nie odpowiadających wymaganiom
określonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiałów musi ulec zmianie.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicznej i kosztowej.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy,
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową.
Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów lub sprzętu, pojazdy będą spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń
na osie nie mogą być dopuszczone do ruchu
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach
i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi

Wykonawca.

6.OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z Umową.
6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1.właściwe dokumenty wymagane przez Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
(Dz.U.04.92.881) [8]z późniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowiązujące w czasie stosowania
danych wyrobów.
2.dokumenty wymagane przez dokumentacje projektową.
3.dokumenty wymagane przez ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone z zastrzeżeniem pkt 2.4. niniejszej
OST.
6.3. Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:
a)protokoły przekazania terenu budowy,
b)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
c)protokoły odbioru robót,
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Przedmiar robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. powinien
zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz
wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Obmiar robót dotyczy umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z materiałami i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami określonymi w KNR właściwych dla
danych rodzajów robót.

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)odbiorowi częściowemu,

c)odbiorowi ostatecznemu,
d)odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór ostateczny robót
8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Odbioru ostatecznego robót dokona Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiającego, Projektanta i
Wykonawcy. Inspektor nadzoru odbierając roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i ST.
Wszystkie zarządzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inspektor nadzoru.
8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
−robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
−wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu
na teren budowy,
−wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
−koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny,
−podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1117 i 1118)
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego.
5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.
1126)

6.„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
7.Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
8. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. z 2006 nr 129, poz. 902)
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KATEGORIA – 45342000-6
WZNOSZENIE OGRODZEŃ
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodzenia terenu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót
określonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
ogrodzeń:
- z siatki na słupkach zabetonowanych w gruncie,
- wykonaniu bram i furtek na słupach z odciagami,
przy zastosowaniu materiałów i wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Siaka pleciona powlekana PCV
Siatka powlekana PCV
- wysokość
1500 mm
- oczko siatki
50x50 mm
- grubość drutu
2,8 mm
2.3. Słupki
Słupki stalowe z rur do siatki
słupki pośrednie
h – 2200, - 70
słupki podporowe
h – 2200, - 70
słupki narożne
h – 2200, - 70
Słupki stalowe z rur do bram i furtek
słupki
h – 2500, - 70
kapturki z tworzywa sztucznego.
2.4. Lina naciągowy
Lina ocynkowana, do naciągania siatki.
- średnica
6,3 mm
2.5. Pręt stężający
Pręt ocynkowany powlekany, służący do naciągania i montażu siatki.
2.6. Drut wiązałkowy
do wiązania siatki z drutem naciągowym.
2.7. Okucia
Zamki do furtek,
2.10. Beton towarowy lub wykonywany na miejscu
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B10 do zabetonowania słupków w gruncie, zgodny z wymaganiami PN-EN 2061:2003
2.11. Farba olejna do gruntowania
Farba olejna do gruntowania, ogólnego stosowania
Dane techniczne:
Kolor: zielony
Wydajność:
jednorazowo 10 m2/1 litr.
Rozcieńczalnik:
rozcieńczalnik do farb olejnych.
Palność:
Produkt niepalny.
2.12. Farba olejna nawierzchniowa
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania.
Dane techniczne:
Kolor:
zielony
Wydajność:
jednorazowo 8 m2/1 litr.,
Czas schnięcia
12 h

Rozcieńczalnik:
Palność:

rozcieńczalnik do farb olejnych.
Produkt niepalny.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Ogrodzenia należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych
Elementy ogrodzeniowe powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu
powinna znajdować się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami
przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.
4.3. Transport materiałów
Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „wymagania Ogólne” pkt.5.
5.2. Wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach obsadzonych w gruncie
Przed przystąpieniem do wykonywania ogrodzeń należy wytyczyć granicę działki, na której ma się znajdować.
Wykopać doły na głębokość 50 cm w rozstawie 2500 mm. Następnie w gotowych dołach ustawić słupki stalowe,
zamocować i obetonować. Odchylenia słupków od pionu należy sprawdzić za pomocą pionu (sznurka obciążonego
ciężarkiem). Jednakową wysokość góry słupków można sprawdzić, patrząc przez wierzchołek słupka ostatniego. Słupki
napinające należy wzmocnić wspornikami ukośnymi do 2/3 wysokości ogrodzenia w każdym kierunku napinania. Po
związaniu betonu (co najmniej po 2-3 dniach) można przystąpić do montażu linek napinających i usztywniających
siatkę. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, żeby nie zniekształcała oczek. Końce górne i dolne siatki
powinny obejmować linkę górną i dolną na gładko lub z pozostawieniem wąsów. W celu przytwierdzenia siatki do
słupów używać spinaczy. W przypadku słupów narożnikowych spinacze zakładać na każdym poziomo przebiegającym
drucie Słupki wykonane z rur należy od góry zabezpieczyć przed przenikaniem do wewnątrz wilgoci przez nałożenie
termoplastycznych, mrozoodpornych kapturków zabezpieczających. Należy także unikać robienia otworów w słupkach.
5.3. Wykonanie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach obsadzonych w cokole
5.3.1. Wykonanie wykopów punktowych
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić, czy w miejscu przewidywanych wykopów nie ma
przewodów sanitarnych i elektrycznych. Należy też zabezpieczyć repery pomiarowe przed uszkodzeniem. Po
wytyczeniu linii wykopu z dokładnością do +/- 5 cm zdjąć ziemię roślinną i ułożyć na odkładzie do późniejszego
wykorzystania. Szerokość wykopu powinna zapewnić swobodny dostęp do wykonania deskowania fundamentów i
cokołu betonowego. Pomiędzy fundamentem a ścianą wykopu powinno się pozostawić pasmo dna o szerokości 30 cm z
obu stron fundamentu. Wykopy liniowe wykonać ręcznie, na głębokość 1,0 m. Ukopany grunt przeznaczony do
zasypania wykopu pozostawić na odkładzie.
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych niezabezpieczonych deskowaniem jest dozwolone jeżeli:
- grunt ma wilgotność naturalną
- wykop jest krótkotrwały ( nie dłużej niż 15 dni)
- głębokość wykopu nie przekracza 0,75m w gruncie sypkim, 1,25m w gruncie średnio zwartym i 1,75m w gruncie

zwartym.
Zasypać wykop ziemią z odkładu, nie zmarzniętą i bez zanieczyszczeń. Zagęścić warstwami o grubości dostosowanej
do przyjętego sposobu zagęszczania.
5.3.2.Wykonanie cokołu betonowego z fundamentem
W celu wykonania cokołu z fundamentem z betonu w gotowym wykopie ustawić deskowanie. Ułożyć beton w
szalowaniu, wyrównując warstwami. Betonowanie należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251.
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie
przez beton odpowiedniej 10 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub
folii.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w
nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 10 MPa.
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260;
wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykończenia powierzchni betonowych, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.3.3. Montaż bramy i furtki
Do furtek zamontować zamki. Obsadzić słupki przybramowe stalowe, z profili zamkniętych w gniazdach i
zabetonować. Po związaniu betonu zamontować bramę i furtkę, wyregulować zawiasy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Badanie materiałów
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania ogrodzenia należy przeprowadzić pośrednio na podstawie
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości
elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku,
gdy producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny
być załączone do dokumentacji odbiorczej.
6.2.2. Badania gotowych elementów
Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie:
- wymiarów – taśm a stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem,,
- wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem,
- zabezpieczenia antykorozyjnego,
- rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją techniczną oraz ich za
mocowania i działania przez oględziny,
- połączeń – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm państwowych lub świadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.. Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elemen

tów.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Podczas wykonywania robót należy przeprowadzać częściowe odbiory robót zanikających.
6.2.3. Badanie jakości wbudowania
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów,
- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostką obmiarową ogrodzeń jest m lub m2, bram i furtek m lub kpl.
Zasady obmiarowania zgodnie z pkt. 4 Założeń szczegółowych Rozdziału 18 Ogrodzenia KNR 2-02 Konstrukcje
budowlane.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
- wymiary gotowego elementu i jego kształt,
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją.
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Przy odbiorze elementów ogrodzenia powinny być sprawdzone:
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodność wbudowanego elementu z projektem.
8.4. Pomiar geodezyjny powykonawczy

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-B-06050
PN-B-06250

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Beton zwykły.

PN- B-06251

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym.
PN-73/H-92903
Stopy cynku. Blachy i taśmy.
PN-88/H-01105
Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i Transport.
PN-85/B-01805
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady Ochrony.
PN-EN 10223-7:2003 (U)
Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Część 7: Panele zgrzewane z drutu
stalowego na ogrodzenia.
Norma ISO
Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i

zarządzania systemami zapewnienia jakości.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1. Instrukcje montażu elementów ogrodzeń panelowych wydane przez poszczególnych Producentów
2.

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.

3.

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997

Przedmiar robót

Lp.

Podstawa

Jedn.ob
m.

KNR W 2-02
6 1802-02

Opis
Wykonanie dołów o powierzchni
dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7
m (kat. IV)_
Zasypywanie wykopów o
szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach
pionowych. Głębokość wykopu do
1,5 m. Grunt kategorii IV
Przygotowanie masy z betonu
żwirowego klasy B-10
Ławy fundamentowe betonowe
prostokątne o szerokości do 0,6 m
Wykonanie i obsadzenie słupków
stalowych z profila zamkniętego Ø
70 - brama 2 szt
Wykonanie i obsadzenie słupków
stalowych z profila zamkniętego Ø
70 - furtka szt 3 ( analogia )

7 Kalk. włas.

Wykonanie bramy

szt

2

Wykonanie furtki

szt

3

Montaż zamka do furtki

szt

3.000

Montaż zawiasów do bram i furtek szt
Ogrodzenia z siatki o wysokości
1,50 m na słupkach stalowych
obetonowanych o rozstawie 2,50 m
z rur o średnicy 70 mm
m
Wytyczenie geodezyjne w terenie i
pomiar powykonawczy
kpl

30.000

KNR 2-01
1 0312-07
KNNR N001
2 0318-020
KNR 4-01
3 0214-02
KNR 2-02
4 0201-01
KNR W 2-02
5 1802-02

8 Kalk. włas.
KNR 4- 01
9 1302-01
KNR 4-01
10 1302-01
KNR-W 202W11 1804-11
12 Kalk. włas.

Ilość

dół

450

m3

0.9

m3

5.4

m3

5.4

m

10.00

m

15.00

1100
1.00

Cena
jednostko
wa
Wartość

