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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zadanie:
Przebudowa ulicy Leśnej w Kowarach wraz z infrastrukturą techniczną
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/
7 /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. z 2006 nr .164.poz 1163 ).
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
nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4. ustawy,
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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 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ),
6. Kontakt i dodatkowe informacje udziela Pani Paulina Gierałt – Inspektor ds. Infrastruktury
Technicznej, 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. 2006r. Nr 164,
poz. 1163 z późniejszymi zmianami),
b. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 249, poz.
2104 z późniejszymi zmianami),
c. Kodeks Cywilny, (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami),
d. Ustawy z dnia 7 lipca 19994 Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U z 2006r nr 156
poz.118),
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e. Ustawy z dnia 21 marca 1985r O drogach publicznych( Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.,
nr 19 poz. 115).
B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Leśnej w Kowarach wraz z wykonaniem
infrastruktury technicznej, tj: odwodnienie, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji
deszczowej.
2.

Roboty budowlane zawierają:
a. przebudowę ulicy (jezdnia, chodnik, parking),
b. wykonanie odwodnienia nawierzchni,
c. wykonanie oświetlenia ulicy,
d. wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej,
e. wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego .

3. Zakres rzeczowy prac obejmuje roboty przewidziane w dokumentacji technicznej, projekcie
budowlanym, przedmiarze robót, szczegółowej specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót (roboty przygotowawcze, rozbiórki, ziemne, podbudowy, nawierzchnie),
projekcie organizacji ruchu.
4. Przebudowa ulicy Leśnej polegać będzie na:
4.1. Przebudowa ulicy:
– odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – 0,223 mb,
2
– korytowanie pasa drogowego na gł. 30 cm – 1966 m
2
– korytowanie parkingu gr 45 cm – 356 m
2
– frezowanie nawierzchni mineralno-bitumicznej gr 12 cm - 1743 m ( wywóz w miejsce
wskazane przez Zamawiającego)
2
– rozebranie nawierzchni z betonu gr 25 cm – 1743 m
2
– usunięcie podbudowy z kruszywa gr 15 cm – 1855 m ( wywóz w miejsce wskazane przez
Zamawiającego)
2
– rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 – 170 m
2
– rozebranie chodnika betonowego wraz z wywozem – 998 m
2
– usunięcie podbudowy chodnika – 998 m (wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego)
– rozebranie krawężników betonowych – 619 mb
– rozebranie obrzeży trawnikowych – 478 mb
2
– stabilizacja gruntu (droga) – 1855 m
2
– stabilizacja gruntu (parking i wjazdy) – 356 m
2
– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 20 cm (jezdnia) – 1660 m
2
– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 15 cm (parking i wjazdy) – 356 m
2
– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 10 cm (chodnik) – 998 m
2
– wykonanie podbudowy z BA gr 7 cm – 1660 m
2
– wykonanie warstwy ścieralnej z BA gr 5 cm – 1660 m
– wykonanie ścieku ulicznego z kostki kamiennej wzdłuż krawężnika – 521 mb
– wykonanie cieku z elementów betonowych – 60 mb
– ustawienie krawężników betonowych 15x30 wraz z wykonaniem ław – 619 mb
– ustawienie obierzy chodnikowych 30x8 z oporem betonowym – 478 mb
2
– wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 8 cm w kolorze czerwonym - 998 m
2
– wykonanie nawierzchni parkingu z kostki betonowej gr 8 cm w kolorze szarym - 356 m
– wykonanie i montaż oznakowania drogowego pionowego – 6 szt.
4.2.Odwodnienie drogi:
4

wykonanie wpustów ulicznych – 6 szt.
– wykonanie przykanalików o średnicy 160 mm – 30 mb
– wykonanie odcinka kolektora o średnicy 200 mm – 131 mb
– wykonanie studni o średnicy 1200 mm – 3 szt.
– Wykonanie drenażu o śr. 80 mm - 521 mb
4.3.Oświetlenie uliczne:
– usuniecie starych słupów ulicznych – 6 szt.
– ułożenie kabla oświetleniowego – 232 mb
– ustawienie i montaż nowych słupów ulicznych – 7 szt.
– ułożenie rury ochronnej o średnicy 110 mm-12 mb
– ułożenie rury ochronnej Arota – 232 mb
2
– wymiana kabla YAKY 5*35 mm wraz z rura arota – 126 mb
4.4.Roboty wykończeniowe:
– regulacja pionowa urządzeń podziemnych – 5 szt.
2
– oznakowanie poziome pasy - 56 m
2
– humusowanie i obsianie trawa – 520m
– znaki drogowe – 6 szt
– inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektów i urządzeń
–

5. Wszystkie prace objęte przetargiem, należy wykonać przy zachowaniu dostępności do
nieruchomości znajdujących się w obszarze przebudowy ulicy.
6.

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do:
a. właściwego oznakowania i zabezpieczenia odcinka drogi, na którym wykonywane będą
prace zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i prawie budowlanym,
b. realizacja zadań z własnych materiałów,
c. etapowego rozliczania zadań wg harmonogramu.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność Cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków powstałych w związku z wykonywaniem umowy.
8.

Numer słownika CPV – 45.23.32.52-0

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ – Opis
przedmiotu zamówienia.
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. Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2007 r. do
godziny 09 50.
3. Oferty należy składać do dnia 14.06 .2007 r. do godziny 09 50 w siedzibie prowadzącego
postępowanie – Urząd Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1-go Maja 1a, pok. Nr 12
(sekretariat).

5

4. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.06.2007 r. 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.
5. Wymagany termin wykonania zamówienia określony został na: 30.05.2008 r.
6. Wymagany termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
7. Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy,
którego oferta zostanie wybrana.
D. WADIUM:
1. Wadium ustala się na kwotę: 17.000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone na rachunek Zamawiającego w
banku:
PKO BP S.A. O/Kowary 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641

z adnotacją „Przebudowa ulicy Leśnej w Kowarach wraz z infrastrukturą techniczną.”.
Do oferty należy załączyć kserokopię dowodu wpłaty lub przelewu bankowego
potwierdzonego za zgodność z oryginałem
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4).
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
a. upłynął termin związania ofertą,
b. zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie
należytego wykonania tej umowy,
c. zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały
ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia,
d. zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
− który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
− który został wykluczony z postępowania,
− którego oferta została odrzucona.
6. Wadium określone w pkt. 2, ppkt. b, c, d, e, winno być zdeponowane w formie oryginału w
kasie Zamawiającego, tj.: w Kasie Urzędu Miejskiego w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1
Maja 1a (kasa czynna w dni robocze od godz. 800 do 1400). Dokumenty dotyczące wadium
należy adresować w następujący sposób: Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, 58-530
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Kowary NIP 611-00-04-982 i wpisać nazwę zadania zgodnie z pkt. D, ppkt 2 SIWZ.
Natomiast do oferty należy dołączyć kseroodbitkę potwierdzoną za zgodność z oryginałem i
datą zdeponowania.
7. W przypadku konsorcjum kilku przedsiębiorstw wadium wpłaca tylko lider konsorcjum.
8. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego
z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez
wykonawcę prawa do wniesienia protestu.
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
11. Opłata za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – bezpłatna.
E. 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.
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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.
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 6
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 ostatnich pięciu lat
minimum jednym zamówieniem o podobnym charakterze i kosztach. Za podobny charakter
Zamawiający uzna wyłącznie realizację remontu nawierzchni ulicy wraz z odwodnieniem i
oświetleniem.
10. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej, sanitarnej i elektrycznej w nieograniczonym zakresie.
F. 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:
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1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa dokumentu
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
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika
urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania
ofert
Polisa lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
(ważne przez cały czas trwania umowy)

Forma złożenia
dokumentu w ofercie
przetargowej

Zobowiązani do złożenia
dokumentu lub
oświadczenia

Kserokopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem

Wykonawca,
Lider konsorcjum,
Członek konsorcjum

Kserokopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem

Wykonawca,
Lider konsorcjum,
Członek konsorcjum

Kserokopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem

Wykonawca,
Lider konsorcjum,
Członek konsorcjum

Kserokopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem

Wykonawca,
Lider konsorcjum,
Członek konsorcjum

Kserokopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem

Wykonawca,
Lider konsorcjum,
Członek konsorcjum

6.

Dowód wniesienia wadium

Kserokopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem

Wykonawca,
Lider konsorcjum

7.

Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą
wykonywać zamówienie, posiadają wymagane
uprawnienia i kwalifikacje zgodnie z odrębnymi
przepisami (uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi oraz przynależność do
Izby Inżynierów Budownictwa)

Kserokopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem

Wykonawca,
Lider konsorcjum,
Członek konsorcjum

8.

Formularz oferty

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wykonawca,
Lider konsorcjum

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca,
Lider konsorcjum

9.

10.

11.

Akceptacja załączonego wzoru umowy –
poprzez jej wstępne podpisanie na ostatniej
stronie w miejscu wyznaczonym dla
„Wykonawcy”
Informacja na temat przeciętnej liczby
zatrudnionych pracowników oraz liczebności
personelu kierowniczego, w okresie ostatnich
trzech lat, a w przypadku gdy okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu
lat robót a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających
swoim rodzajem i wartością robotom
stanowiącym przedmiot zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca,
Lider konsorcjum i
Członek konsorcjum
łącznie
Wykonawca,
Lider konsorcjum i
Członek konsorcjum
łącznie
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Nazwa dokumentu

Forma złożenia
dokumentu w ofercie
przetargowej

Zobowiązani do złożenia
dokumentu lub
oświadczenia

12.

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

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca,
Lider konsorcjum,
Członek konsorcjum

13.

Wykaz podwykonawców

Załącznik nr 6 do SIWZ

14.

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ
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Kosztorys ofertowy zadania
Harmonogram rzeczowo-finansowy – wstępny
(aktualizacja dokonana zostanie w dniu
podpisania umowy)

Lp
.

16.

Wykonawca,
Lider konsorcjum
Wykonawca,
Lider konsorcjum

Załącznik nr 8
Oryginał

Wykonawca,
Lider konsorcjum

Niezłożenie któregokolwiek z wymienionych dokumentów lub niespełnienie
określonych w SIWZ warunków i wymagań spowoduje odrzucenie oferty
w postępowaniu.
G. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Ze względu na przyjęte rozliczenie ryczałtowe robót, załączone przedmiary robót nie należy
traktować jako ostateczne i każdy z Wykonawców zobowiązany jest do starannego
zapoznania się z zakresem robót.
2. Cena podana w ofercie będzie wynagrodzeniem ryczałtowym i powinna zawierać wszystkie
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. W cenie powinny być również
uwzględnione wszystkie podatki i opłaty w tym podatek od towarów i usług - VAT. Podana
cena jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia uzupełniającego w trakcie
realizacji zadania.
H. 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.
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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.
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 „Przebudowa ulicy Leśnej w
Kowarach wraz z infrastrukturą techniczną”. Poza oznaczeniami podanymi powyżej
koperta nie może mieć innych oznaczeń identyfikujących składającego ofertę; koperta
wewnętrzna dodatkowo opisana będzie adresem zwrotnym Wykonawcy,
b. 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.
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I. 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,
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.
J. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT:
1. Opisu sposobu obliczenia punktów do oceny oferty:
Cena brutto zadania z druku „Formularz oferty” zostanie przez Komisję Przetargową
obliczona wg poniższego wzoru:
 ano


* 100  = Pc
 ank

Pc - ilość punktów otrzymana
ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,
ank – cena brutto badanej oferty,
Przetarg wygrywa Oferent, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
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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.
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.
K. 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.
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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.
12. Umowę zawiera się na czas oznaczony.
13. 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.
14. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 13 jest nieważna.
15. 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.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
17. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu
roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
18. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
19. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
a. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
b. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
c. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
20. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy
PKO BP S.A. O/Kowary 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 z adnotacją: Przebudowa
ulicy Leśnej w Kowarach wraz z infrastrukturą techniczną.
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21. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy. Za zgodą zamawiającego
wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których
mowa w art. 148 ust. 2 ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
22. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
L. PROTEST I ODWOŁANIE:
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 po
nieuprawniony lub protest niedopuszczalny.

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.
M. ODRZUCENIA I WYKLUCZENIA:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
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,
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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,
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,
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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.
N. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:
1. Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
a. Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ,
b. Wzór umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ,
c. Kwalifikacje i doświadczenie personelu – Załącznik nr 3 do SIWZ,
d. Zestawienie robót o podobnym charakterze wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat
wraz z potwierdzeniami – Załącznik nr 4 do SIWZ,
e. Oświadczenia – Załącznik nr 5 do SIWZ,
f. Wykaz podwykonawców – Załącznik nr 6 do SIWZ
g. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 7 do SIWZ.
h. Kosztorys ofertowy zadania - Załącznik nr 8 do SIWZ
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Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

Przebudowa ulicy Leśnej w Kowarach wraz z infrastrukturą techniczną
Na podstawie warunków zamówienia oraz wizji lokalnej podejmujemy się wykonania zakresu
prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami
oraz normami i należytą starannością, będących przedmiotem przetargu:
za cenę ryczałtową brutto: ............................................................... zł
(słownie:..................................................................................................................................)
w kwocie netto :.................................................................................. zł
(słownie:..................................................................................................................................)
podatek VAT .............. % w kwocie: .................................................zł
(słownie:....................................................................................................................................)
Powyższa cena została określona w załączonym kosztorysie i obejmuje pełny zakres robót
objęty przedmiotem zamówienia, jak również w innych warunkach przedstawionych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamówienie dodatkowe na roboty, których nie można było wcześniej przewidzieć, a wykonanie
zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego będzie
realizowane na podstawie odrębnej umowy, a rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym
sporządzonym zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich KNR-ach i zatwierdzonym
przez Zamawiającego, przy zastosowaniu następujących składników cenotwórczych:
a/ stawkę roboczogodziny kosztorysowej .....................PLN
b/ wskaźnik kosztów pośrednich ...................................%
c/ wskaźnik zysku...........................................................%
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 i pieczęć)
Strona 1/2
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Wykonawca :
1. Zarejestrowana nazwa :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................
2. Zarejestrowany adres :
.......................... ........................................
..................................................................
..................................................................
3. Numer REGON : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|
4. Numer NIP: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
5. Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Numer Faxu : . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Nr e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.... ..............................................................
.............. ....................................................

Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy

................................................
(podpis, pieczęć)
Data : .....................................

Strona 2/2
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Załącznik nr 2 - Wzór umowy
UMOWA NR ........... /2007
zawarta w dniu ............................, pomiędzy
Gminą Kowary
58-530 Kowary
ul. 1-go Maja nr 1a
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Mirosława Góreckiego

- Burmistrza Miasta Kowary

przy kontrasygnacie
mgr Mieczysława Ławera
- Skarbnika Miasta Kowary
a
prowadzący działalność gospodarczą pod 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 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ), zwanej dalej
„ustawą” została zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.

1.

2.
3.

§1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego
pn.: Przebudowa ulicy Leśnej w Kowarach wraz z infrastrukturą techniczną, zgodnie z
przedmiarem robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą przetargową.
Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.
Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w odniesieniu do ich
wykonywania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.
§2
Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy:
a. przebudowa ulicy,
b. wykonanie oświetlenia ulicy,
c. wykonanie kanalizacji deszczowej,
d. wykonanie i montaż pionowego oznakowania drogowego
e. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami
i normatywami.
Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem robót
będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie robót oraz na
poprawienie ich jakości.
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1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

1.
2.

3.

§3
Ustala się termin rozpoczęcia robót na dzień: …………… 2007 r.
Ustala się termin zakończenia robót na dzień: ............... 2008r.
§4
Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru następującej osobie: ............................
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ........................................................
§5
Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Leśnej w Kowarach
wraz z infrastrukturą techniczną wynosi brutto: ............... PLN, słownie ............, w tym
podatek VAT ........... % ...................... PLN, słownie ....................
Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi złożona i przyjęta oferta.
Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające
wprost z dokumentacji technicznej, jak również nie ujęte w dokumentacji technicznej,
a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności podatek VAT, wszelkie roboty
przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty sporządzenia
projektu organizacji ruchu na czas robót, wykonania i utrzymania oznakowania
zabezpieczającego, koszty utrzymania zaplecza budowy, wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.
Rozliczenie za roboty objęte umową, których cenę określono w ust. 1, nastąpi na podstawie
faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru
częściowego i końcowego przedmiotu umowy zatwierdzony przez Zamawiającego. Tak więc
pierwsze faktury mogą obejmować roboty do 50% wartości zadania, pozostałe 50% wartości
zadania zapłacone może być dopiero po całkowitym zakończeniu przedsięwzięcia.
Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji z żadnych powodów w okresie realizacji Umowy.
Jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii
mogą być wykonywane bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
Zamówienie dodatkowe na roboty, których nie można było wcześniej przewidzieć,
a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego będzie realizowane na podstawie odrębnej umowy a rozliczenie nastąpi
kosztorysem powykonawczym sporządzonym zgodnie z zasadami określonymi
w odpowiednich KNR-ach i zatwierdzonym przez Zamawiającego, przy zastosowaniu
następujących składników cenotwórczych:
a. stawki robocizny, wskaźnika kosztów ogólnych i wskaźnika zysku w wysokościach
takich samych jak podanych w ofercie przetargowej dla robót podstawowych, tj.:
• roboczogodzina: ....... PLN,
• koszty pośrednie: ..........%,
• wskaźnik zysku: ...........%,
b. cen materiałów i sprzętu publikowanych jako średnie w wydawnictwie
SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego okres realizacji robót.
§6
Rozliczenie robót będzie następowało fakturami zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiającego harmonogramem finansowo-rzeczowym oraz protokołami odbioru robót.
Harmonogram powinien być aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego
postępu robót oraz wpływu tego postępowania na powiązania z innymi robotami. W
uaktualnionym harmonogramie należy uwzględnić ewentualne zmiany kolejności
wykonywania robót.
Faktura przejściowa uregulowana będzie w terminie do 14 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
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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. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren
budowy, stosownie do potrzeb budowy.
2. Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz
będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.
3. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów
tymczasowych na terenie budowy.
4. Wykonawca na własny koszt wykona projekt organizacji ruchu zastępczego oraz wykona
oznakowanie zabezpieczające i będzie je utrzymywał przez czas trwania robót.
5. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu
budowy w tym wszystkich elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczyć
i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas
realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.
6. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy na cały okres jej realizacji, a kopię
polisy dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy.
7. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędny materiał i odpad.
8. W trakcie realizacji robót Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność cywilną, prawną
i odszkodowawczą za wszystkie szkody powstałe na placu budowy.
9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy wykonać
pionowe i poziome oznakowanie stałe i inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i
przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.
10. Wykonawca na własny koszt zapewni obsługę geodezyjna, a inwentaryzację podwykonawczą
robót przekaże Zamawiającemu po zakończeniu zadania.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Na każde
żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać
w stosunku do wbudowywanych materiałów dokumenty potwierdzające ich zgodność
z wymaganiami specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej.
3. Wykonawca zapewni potrzebne urządzenia, pracowników oraz materiały wymagane do
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy
na terenie budowy.
4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badań okaże się, ze zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z
Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś w przypadku zgodności
koszty pokrywa Zamawiający.
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§ 10
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
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 § 10 otrzyma następujące brzmienie: „Zakres robót objętych umową Wykonawca
wykona siłami własnymi".
§ 11
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
2. Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.
3. Gdy zbadane próbki wykażą nieznaczne odchylenia od normy lub ujawnią się niewielkie
wady w okresie gwarancji to przedłuża się okres gwarancji o 1 rok.
4. Gdy zbadane próbki znacznie odbiegają od normy to Wykonawca zobowiązany jest frezować
całą nawierzchnię której dotyczy próbka i wykonać nową nawierzchnię bez odrębnego
wynagrodzenia.
5. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
§ 12
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,1% 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 0,5% 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.
§ 13
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.
§ 14
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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.
§ 15
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
brutto przedstawionej w ofercie tj. ...........................................................................................
zł, słownie: ....................................................................................................................................
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ..............................
3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest
na:
a. 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi;
b. 70% na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania prac.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwolnione na pisemny wniosek
Wykonawcy w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień
publicznych.
§ 16
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.
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.
§ 17
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy o zamówieniach
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
Postępowania Cywilnego.
§ 18
Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują
całkowicie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu pełnionych przez niego
czynności objętych niniejszą umową.
§ 19
Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.
§ 20
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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Kwalifikacje i doświadczenie personelu – Załącznik nr 3 do SIWZ
1. Zatrudnienie:
Rok

2004

2005

2006

Łącznie
Personel techniczny

2. Kadra techniczna:
Nr

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Wykształcenie

Praktyka w latach
W firmie
Ogółem
Oferenta

Rodzaj
uprawnień

3. Deklarowany przez Oferenta pracownik do pełnienia funkcji KIEROWNIKA
Imię i Nazwisko

Stanowisko

Wykształcenie

Praktyka w latach
w firmie
Ogółem
Oferenta

Rodzaj
uprawnień

Praktyka i doświadczenie kierownika prac:
a) doświadczenie w zakresie prac o równoważnym charakterze do przedmiotu zamówienia
(miejsce, lata pracy, stanowisko),
b) do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia oraz aktualne
zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów
Upełnomocniony przedstawiciel
Przedsiębiorstwa
...................................................
( podpis i pieczęć )
Data : ..........................................
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Zestawienie robót wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat wraz z potwierdzeniami –
Załącznik nr 7 do SIWZ
Wartość zrealizowanych zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania
będącego przedmiotem zamówienia przez ostatnie pięć lat.

Lp.

Nazwa i adres
klienta

Rodzaj
(nazwa)
zamówienia i
miejsce

Całkowita
wartość
zamówienia

Rozpoczęcie

Ukończenie

Ocena klienta
zgodnie z
protokołem
odbioru

Łącznie
UWAGA : Należy dołączyć dokumenty potwierdzające ,że zadania(roboty) zostały wykonane
należycie (referencje, listy polecające).
Upełnomocniony przedstawiciel
Przedsiębiorstwa
....................................................
( podpis i pieczęć )
Data : ..........................................
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Oświadczenia – Załącznik nr 5 do SIWZ
O ś w i a d c z a m y, ż e f i r m a k t ó r ą

reprezentujemy:

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 : .......................................

27

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz podwykonawców

Nazwa i adres
podwykonawcy

Zakres
procentowy
wykonywanych
robót

Charakterystyka wykonywanych robót

Data:

Podpis Wykonawcy:
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia

29

Opis ulicy Leśnej
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Leśnej na odcinku od ul. Św. Anny do wjazdu na ulicę
Sienkiewicza .
Ulica Leśna posiada nawierzchnie bitumiczną z mas mineralno-asfaltowych BA. Stan nawierzchni jest
bardzo zły, istniejące na niej spękania , wyrwy i przełomy nie kwalifikują jej już do remontów bieżących
jako nieopłacalnych ekonomicznie. Przekrój konstrukcyjny jezdni dokonany na podstawie odkrywek
przedstawia się następująco :
1.Warstwa bitumiczna 8 – 12 cm (ze znaczną ilością ubytków i nierówności i uzupełnień wyrw betonem)
2.Podbudowa betonowa (dawna nawierzchnia) 22 – 28 cm
3.Warstwa odsączająca z piasku – znacznie zagliniona i zawilgocona – 10 - 15 cm
4.Podłoże gruntowe – glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym
Istniejąca szerokość jezdni – 7,00 m
Jezdnia ograniczona jest krawężnikami betonowymi – znacznie zniszczonymi i popękanymi.
Ulica posiada obustronne chodniki o szerokości 2,0 m i 2,50 m z betonu, który jest znacznie skorodowany
i wyłuszczony oraz płytek betonowych 35x35x5 znacznie zniszczonych i popękanych. Na skarpie w
rejonie skrzyżowania z ulicą Św. Anny zlokalizowane są wyloty drenażu terenu, ktόre nie są włączone do
kanalizacji deszczowej. Naprzeciw budynków mieszkalnych zlokalizowany jest plac postojowy dla
samochodów o nawierzchni betonowej – znacznie zniszczonej. Część placu zajęta jest przez boksy na
śmieci dla osiedla mieszkaniowego. Stan ulicy przedstawia dokumentacja fotograficzna

Fotografia 4 ul. Leśna
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Fotografia 5 chodnik ul. Leśna

W pasie drogowym występują sieci podziemne: sieć wodna, w świetle drogi przechodzi kanalizacja
sanitarna, sieć gazowa, sieć energetyczna oraz sieć telekomunikacyjna.
Do projektowania ulicy przyjęto klasę drogi Z kategorię ruchu KR2 .Ulicę zaprojektowano, jako
jednojezdniową o szerokości 7m (dwa pasy po 3,5 m) wraz z obustronnymi chodnikiemi

o

szerokości 2 m z zlokalizowanym bezpośrednio przy jezdni.
Projektowana - ulica Leśna
Zgodnie z ustaleniami z zarządcą drogi – Urzędem Miasta w Kowarach dla całego ciągu ul. Św. Anny
oraz ul. Leśnej przyjęto klasę drogi Z oraz kategorię ruchu KR2.

Dla ul. Leśnej zaprojektowano

obustronny chodnik zlokalizowany bezpośrednio przy jezdni o szerokości 2,0 m.
Profil ulic dostosowano do otaczających zabudowań.
Konstrukcję jezdni zaprojektowano następująco:

e. Stabilizację gruntu cementem gr. 15 cm (dopuszcza się wykonanie stabilizacji

z użyciem

frezowiny z rozbiórki nawierzchni bitumicznej oraz emulsji asfaltowej)

f. podbudowa z kruszywa kamiennego 0/63 - 20 cm
g. podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 – 7 cm
h. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 5 cm
Konstrukcję chodnika zaprojektowano następująco:
-

warstwa odcinająca z niesortu kamiennego (dopuszcza się wykonanie warstwy odcinającej z
frezowiny z rozbiόrki nawierzchni bitumicznej nawierzchni ulicy lub z podbudowy betonowej z
rozbiόrki ul. Leśnej)- 10 cm

-

podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 – 10 cm

-

podsypka piaskowa 3 cm

-

nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej 8 cm

Nawierzchnię chodnika na wjazdach zaprojektowano następująco:
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-

warstwa odcinająca z niesortu kamiennego (dopuszcza się wykonanie warstwy odcinającej z
frezowiny z rozbiόrki nawierzchni bitumicznej nawierzchni ulicy lub z podbudowy betonowej z
rozbiόrki ul. Leśnej)- 15 cm

-

podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 15 cm

-

podsypka piaskowa 3 cm

-

nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej 8 cm

Nawierzchnię stanowisk postojowych oraz wjazdów na posesje zaprojektowano następująco:

i. warstwa odcinająca z niesortu kamiennego (dopuszcza się wykonanie warstwy odcinającej z
frezowiny z rozbiόrki nawierzchni bitumicznej nawierzchni ulicy lub z podbudowy betonowej z
rozbiόrki ul. Leśnej)- 15 cm

j. podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 15 cm
k. podsypka piaskowa 3 cm
l. nawierzchnia z kostki betonowej szarej 8 cm
Jezdnię od chodnika oddzielono krawężnikami betonowymi wibroprasowanymi 15x30 na ławie z betonu
B-15 z oporem. Krawężnik projektuje się wynieść na wysokość 12 cm ponad nawierzchnię, a na wjazdach
i przejściach dla pieszych projektuje się krawężniki ułożyć na płask.. Pomiędzy krawężnikiem, a
nawierzchnią asfaltową projektuje się ułożenie ścieków z kostki kamiennej z rozbiórki, na ławie z betonu
B-15. Ograniczeniem chodnika pozostają cokoły ogrodzeń, a w miejscach, gdzie brak jest cokolików –
obrzeża betonowe 8x30 na ławie betonowej. Jako ograniczenie wjazdόw projektuje się krawężniki
betonowe 15x30 ułożone na płask na ławie betonowej z betonu B-15.
Przed wykonaniem robόt nawierzchniowych koniecznym jest rozbiórka dotychczasowej konstrukcji
jezdni. Rozbiórkę nawierzchni bitumicznych zaleca się wykonać frezarką drogową, co pozwoli użyć
frezowinę do wykonania warstw odcinających nawierzchni. Za zgodą inspektora nadzoru (inżyniera
kontraktu) dopuszcza się wbudowanie odzyskanych, a niezaglinionych części podbudowy tłuczniowej
do dolnych warstw podbudów. Kostkę kamienną pochodzącą z rozbiórki po przebraniu należy złożyć
w miejscu wskazanym przez inwestora. Pozostałe materiały, które nie nadają się do ponownego
wbudowania oraz grunt pochodzący z korytowania projektuje się wywieźć na składowisko w
Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach. Z uwagi na występowanie sieci
podziemnych, których głębokość ułożenia może kolidować z planowanym zakresem robót ziemnych,
wykonanie robót ziemnych przewidziano ręcznie. Dla zabezpieczenia drogi przed wodami
gruntowymi przewidziano ułożenie drenażu ulicy, poprzez ułożenie dwóch ciągów drenarskich przy
krawężniku, z rur PCW średnicy 80 mm w osłonie kruszywa łamanego dla zabezpieczenia przed
zamulaniem drenu. Dren należy obsypać żwirem na całą objętość wykopu – aż do projektowanej
warstwy odcinającej. Drenaż należy wpiąć do studni kanalizacji deszczowej. badania CBR > 2.000 N.
Warunki wymagane od poszczególnych warstw konstrukcyjnych, a także galanterii betonowej
określają odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne. Pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Leśną, a
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wjazdem na osiedle zaprojektowano wykonanie stanowisk parkingowych dla samochodów
osobowych o wymiarach 2,30 x 4,50 m każde.
Stanowiska parkingowe zaprojektowano także przy ul. Leśnej. Projektowane wymiary stanowisk
postojowych – 2,30 x 4,50, a projektowanych 2 stanowisk dla niepełnosprawnych – 3,60 x 4,50
Przed wykonaniem robót nawierzchniowych, należy dokonać robót rozbiórkowych.
Roboty rozbiórkowe :
–

frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o gr 12cm – 1743 m2

–

rozebranie podbudowy z betonu gr. 25 cm - 1855 m2

–

wykonanie korytowania gr 25 cm z wywozem – 1966 m2

–

rozebranie nawierzchni chodnika z płyt beton. 35X53x5 cm– 170 m2

–

rozebranie chodników o nawierzchni betonowej gr 20 cm – 998 m2

–

rozebranie podbudowy chodników

–

rozebranie krawężników betonowych o wym 15x30 cm (materiał do odzysku) – 619 m2

–

rozebranie obrzeży trawnikowych - 478 m2.

- 998 m2

Materiały pozyskane z rozbiórki i po korytowaniu, należy składować w Karkonoskim Centrum
Gospodarki Odpadami w Ścięgnach lub poddać procesowi recyklingu.
W kosztach robót ujęto opłatę

za składowanie urobku na składowisku w Karkonoskim Centrum

Gospodarki Odpadami w Ścięgnach. Materiał

z odzysku (krawężniki, płytki chodnikowe , kostkę

kamienną) należy przekazać Zamawiającemu.
Z uwagi na występujące sieci podziemne, których głębokość ułożenia może kolidować z planowanym
zakresem robót ziemnych, wykonanie robót ziemnych przewidziano ręcznie. Po wykonaniu robót
ziemnych istniejący grunt należy przygotować i zagęścić do odpowiednich parametrów określonych w
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W razie niemożliwości uzyskania wtórnego modułu
odkształcenia > 100 Mpa sytuację taką należy skonsultować z projektantem. Dla separacji pomiędzy
istniejącym gruntem, a warstwami konstrukcyjnymi jezdni przewidziano stabilizację gruntu cementem gr
15cm. Warunki wymagane od poszczególnych warstw konstrukcyjnych, a także galanterii betonowej
określają odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne .
W ramach projektu drogowego przewiduje się regulacje wszystkich studni , zaworów itp. urządzeń
obcych do niwelety ulic i chodników . Szczegóły wykonania określają SST .
2.Kanalizacja deszczowa
W ramach projektu przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Leśnej w Kowarach.
Zgodnie z projektem należy wykonać odcinek kolektora deszczowego, rurociąg z fi 200 mm o dł 131 mb,
wpusty deszczowe 6 szt. wraz z przykanalikami fi 160 z rur o dł 30 mb, studnie o śr 1200 mm w ilości 3
szt, wykonanie drenażu 521 mb.
3.Oświetlenie uliczne
Zgodnie z warunkami przyłączenia, wydanymi przez Rejon Energetyczny w Jeleniej Górze oświetlenie
ulicy Leśnej

w Kowarach będzie zasilane z szafki oświetleniowej przy ul. Leśnej . Szafka SO-1
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znajdująca się przy ul. Leśnej, która jest zasilana kablem ze stacji transformatorowej PT-28519. Zasilanie
oświetlenia odbywać się będzie z szafki oświetleniowej kablami typu YAKY 5x25 mm2 Kable należy
układać w rowie kablowym, równolegle do jezdni. Rów kablowy wykopać na głębokość 0,7 m. Kable na
całej długości ułożyć w rurach ochronnych PEHD o średnicy 75 mm. Rury przykryć folią PVC koloru
niebieskiego grubości 0,5 mm w odległości 0,25 m nad rurą. Trasy kabli oznaczyć betonowymi
oznacznikami. Na kable nałożyć opaski kablowe z podaniem typu kabla, przekroju żył, napięcia i roku
ułożenia. Przy latarniach i szafce oświetleniowej pozostawić zapasy kabli po 1,5 m. Dodatkowo ułożyć
rury ochronne dwudzielne PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm. Ze względu na dużą gęstość uzbrojenia
podziemnego (rury gazowe, wodne, kable telefoniczne i energetyczne), wszelkie prace ziemne należy
prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności.
Nawierzchnie jezdni i chodników, uszkodzone podczas budowy oświetlenia ulic, należy odtworzyć do
stanu pierwotnego. Do budowy oświetlenia dróg należy zastosować słupy na fundamentach betonowych
ocynkowane z wysięgnikami o długości 1,5m o długości 9 m. Słupy te należy ustawiać w wykopach o
głębokości 1,5 m. Oświetlenie drogowe wykonać oprawami z lampami sodowymi 100 W.
Zasilanie opraw wykonać przewodami typu NYM-J 3x1,5 mm2.. Oprawy zabezpieczyć bezpiecznikami,
zabudowanymi na tabliczkach wewnątrz słupów .
Słupy oświetleniowe i oprawy połączyć z żyłą ochronną PE kabla zasilającego latarnie.
W czasie realizacji oświetlenia należy zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe.
Wykonawca na własny koszt zapewni obsługę geodezyjna, a inwentaryzację podwykonawczą robót
przekaże Zamawiającemu po zakończeniu zadania.
Wszystkie materiały z demontażu należy przekazać do dyspozycji Urzędu Miejskiego w Kowarach .
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Załącznik nr 8 do SIWZ
PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa ulicy Leśna
techniczną
lp

SST

I
1

CPV
45233124-4

Opis robot

45233124-4

JM

ilość Cena jedn.

Kpl.

1

Roboty
przygotowawcze
i rozbiórkowe

1

D01.00.00

Odtworzenie trasy i
punktów
wysokościowych

km

0,223

2

D04.01.01

Wykonanie koryta o
glęb.25 cm Kat III-IV
wraz wywozem urobku i
kosztami składowania
wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża

m2

1966

3

DM01.02.03

Frezowanie
nawierzchni z mas
mineralno-bitumicznych
o gr -12 cm

4

5
6

7

8

Wartość
netto

Wymagania ogólne
Dostosowanie do
warunków ogólnych
inwestora organizacja
placu budowy ,
ubezpieczenia ,
gwarancje,organizacja
ruchu

DM00.00.00

II

w Kowarach wraz z infrastrukturą

m2

1743

D01.02.03

Mechaniczne rozebranie
nawierzchni z betonu gr
25 cm

m2

1743

D01.02.03

Mechaniczne rozebranie
podbudowy z kruszywa
o gr 15 cm

m2

1855

D01.02.03

Ręczne rozebranie
podbudowy z betonu o
gr 20 cm -chodnik

m2

998

D01.02.03

Mechaniczne rozebranie
podbudowy gruntu
stabilizowanego o gr 10
cm

m2

1855

D01.02.03

Rozebranie krawężników
betonowych 15*30 na
podsypce cem.

m

619

35

lp

SST

CPV

Opis robot

JM

ilość Cena jedn.

Wartość
netto

piaskowej wraz ławami
Rozebranie obrzeży
trawnikowych 6*20

m

478

10 D01.02.03

Rozebranie chodników z
płyt betonowych
35*35*5 cm wraz z
ławami

m2

170

11 D01.02.03

Mechaniczne rozebranie
nawierzchni betonu o gr
20 cm -parking
(207+125)

m2

356

12 D01.02.03

Rozebranie pokrycia
dachu papą

m2

144

13 D01.02.03

Rozebranie dachu z
konstrukcji drewnianej z
łat o wym. 6X6 cm z
odeskowaniem
(24mx6m)

m3

144

14 D01.02.03

Rozebranie murów z
cegły na zaprawie cemwap. Wraz odzyskiem
materiału do
wbudowania

m3

15

15 D01.02.03

Rozebranie ław o gr 70
cm wraz z wywozem
gruzu

m3

15

D16 01.02.03

rozbiórka konstr.
stalowej ceownik
50x50x38 - 130 mb

kg

780

9

D01.02.03

III

45233140-2

Roboty drogowe

1

D04.05.01

Stabilizacja gruntu
cementem gr 15 cm
-jezdnia

m2

1855

2

D
04.05.01

Stabilizacja gruntu
cementem – parking
(207+60 m2 po rozbiórce
śmietnika )

m2

356

3

D04.04.01

Warstwa górna z
kruszywa łamanego
0/63gr 20 cm -jezdnia

m2

1660

4

D
04.04.01

Podbudowa z kruszywa
gr 20 cm - parking

m2

356

5

D05.03.13

Wykonanie podbudowy z
BA 7cm

m2

1660

6

D
05.03.13

Warstwa ścieralna z BA
5 cm

m2

1660

7

D-

Krawężniki betonowe

mb

619

36

lp

SST

CPV

Opis robot

08.01.01

15*30 wraz ławą i
podsypką piaskową

8

D
04.04.01

Podbudowa z kruszywa
łamanego gr 10 cm –
chodnik

9

D
08.05.03

Ścieki uliczne z kostki
rzędowej 16 cm na
podsypce cementowopiaskowej 1 rząd
z kostki wraz z ławą pod
rynsztok

JM

ilość Cena jedn.

m2

998

m

521

10 D
08.05.03

Ułożenie cieku z
elementów betonowych

mb

60

11 D
08.03.01

Obrzeża betonowe 30*8
cm

mb

478

12 D
08.02.02

Chodnik z kostki
betonowej gr 8cm kostka m2
kolorowa- chodnik

998

13 D
10.06.01

Nawierzchnia z kostki
betonowej gr 8 cm –
parking

m2

356

14 D
07.01.01

Oznakowanie poziome

m2

60

V

45232452-5

Odwodnienie drogi
kanalizacja deszczowa

1

D
03.02.01

Budowa kolektora fi 200
mm
mb

131

2

D
03.02.01

Budowa przykanalika fi
160 mm

mb

30

3

D03.02.01

Budowa wpustów
ulicznych

szt

6

4

D03.02.01

Studnie fi 1200

szt

3

5

D
03.03.01

wykonanie drenażu Ø 80 m
45316110-9

VI

Wartość
netto

521

Oświetlenie uliczne

1

D
07.07.01

Ułożenie kabla
oświetleniowego wraz
ułożeniem rury
osłonowej

2

D
07.07.01

Wykonanie kompletnych
punktów
Szt
oświetleniowych 100W

3

D
01.03.04

Rura ochronna fi 140mm
przepust przez drogę
mb

4

D

Rozbiórka starych

mb

232

7

12

37

lp

5

SST

CPV

Opis robot

JM

ilość Cena jedn.

01.01.00

słupów

szt

7

D
07.07.01

Wymiana kabla YAKY
5*35 mm2

m

126

45233124-4

VII

Wartość
netto

Roboty wykończeniowe

1

D
06.02.01

Humusowanie i obsianie
m2

520

2

D
03.02.01

Regulacja studzienek dla
uradzeń pod ziemnych
m3

6,00

3

D
07.01.01

Oznakowanie poziome
jezdni farba
chlorokauczukową

m2

56

4

D
07.02.01

Znaki drogowe

szt

6

RAZEM NETTO
PODATEK VAT 7%
RAZEM BRUTTO
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