
 
PR-343-25/2009 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONI śEJ 5.278. 000,00 EURO 
Przedmiot zamówienia: 

 
          Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4004W w miejscowości Chlewiska   
 
I. ZAMAWIAJ ĄCY: 
Powiat Szydłowiecki 
26-500 Szydłowiec, Pl. M. Konopnickiej 7  
strona internetowa www.szydlowiecpowiat.pl,   
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem Marszałka Sejmu 
z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz.U. z 2007r. Nr 
223 poz.1655 oraz zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 4 września 2008r. o zmianie ustawy-Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008r. nr 171) 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art.10 ust. 1, art. 39-46 Prawo zamówień 
publicznych)  
 2. Postępowanie zostanie uniewaŜnione wyłącznie gdy:  
1)  nie zostanie złoŜona Ŝadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyŜszy kwotę, którą zamawiający moŜe przeznaczyć  na sfinansowanie 
zamówienia, 
3)   wystąpi istotna zmiana  okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 
nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć, 
4) postępowanie obarczone będzie wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, 
5) zostaną złoŜone oferty o takiej samej cenie, jak równieŜ oferty dodatkowe  będą zawierać taką samą cenę. 
3. O uniewaŜnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy: 
- ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed upływem terminu 
składania ofert ,  
- złoŜyli oferty w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Realizacja zadań obejmuje: 
Budowa  chodnika o nawierzchni z kostki brukowej przy drogach powiatowych:   
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4004W o długości 340 m i szer. 1,50m    
Szczegółowy zakres prac określają: 
a) przedmiar  robót  stanowiący  załącznik Nr 3 
b) specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik Nr 4 
c) projekt budowlano-wykonawczy do wglądu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szydłowcu   
Przedmiot zamówienia posiada kod CPV -  45233253-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
PoŜądany termin wykonania zamówienia :  do 15 listopada 2009 r. 
 
V.  WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
1. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

-  spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych,  
- przyjmują warunki umowy, 
- złoŜyli ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia przedstawione w pkt. 6 SIWZ, 
potwierdzające spełnienie wyŜej wymienionych warunków. 
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
- W toku badania  i oceny ofert,  Zamawiający będzie posługiwał się kryterium (spełnia/ nie spełnia). Zgodnie                                 
z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – PZP zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści  złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą 
negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeŜeniem  art. 
88 ustawy PZP. 
- Wykonawca, który nie złoŜy wymaganych w SIWZ informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu lub złoŜy dokumenty w niewłaściwej formie, lub nie spełni innych wymagań 



określonych w ustawie PZP, SIWZ lub innych przepisach obowiązującego prawa, zostanie wykluczony z udziału 
w postępowaniu przetargowym na podstawie art. 24 ustawy PZP.  
- Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie 
złoŜyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy 
złoŜyli dokumenty  zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich 
uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. Zamawiający wezwie takŜe zgodnie z art. 26 ust. 4  
w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŜenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których  
mowa w art. 25 ust. 1. 
- Oferta wykonawcy wykluczonego  uznana zostanie za odrzuconą i nie będzie podlegać dalszej ocenie. 
 
VI. INFORMACJE O O ŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU                                    
W POSTĘPOWANIU 
W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 
1. Dokumenty wymagane: 
-  formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru-załącznik nr 1 
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem składania ofert; 
W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa kaŜdy z wykonawców składających wspólną 
ofertę. Wymagana forma dokumentu-oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę. 
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
powyŜszego dokumentu składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
nie wydaje się wymienionego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.   
- dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają odpowiednie uprawnienia 
tj.: uprawnienia budowlane osoby będącej kierownikiem budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o 
przynaleŜności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego; 
- wykaz wykonanych robót budowlanych- załącznik nr 5 w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z 
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentów potwierdzających , Ŝe roboty 
te zostały wykonane naleŜycie (np. referencje, opinie zamawiających, ewentualnie kopie protokółów odbioru).  
- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień               
publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2        
 - Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót stanowiący  załącznik Nr 3 i specyfikację        
techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik Nr 4. 
 
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z  
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń  I DOKUMENTÓW, A TAK śE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI. 
1. KaŜdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec, ul. T. Kościuszki 297 lub faksem:(048) 617-58-61 
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych 
warunków zamówienia chyba, Ŝe pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert. 
 2.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 
 3.  Osobą  uprawnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Marek Ruszczyk 
tel. (048) 617-58-61. 
 
VIII.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
1. Nie jest wymagane wniesienie wadium  

 
IX. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. 
X. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Przygotowanie oferty 



1) Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku  polskim. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Wykonawca moŜe złoŜyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy                 
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 
5) JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy, naleŜy 
dołączyć właściwe umocowanie prawne. 
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa 
w treści niniejszej specyfikacji. 
7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 
wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 
8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji 
zawartości oferty.  
10) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem 
składania ofert i pod warunkiem, Ŝe przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.  
Oferta musi być złoŜona Zamawiającemu w dwóch kopertach: 
- koperta zewnętrzna (bez nazwy oferenta) winna być oznaczona – „OFERTA PRZETARGOWA -  BUDOWA   

CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR     …”; 
Na kopercie wewnętrznej naleŜy umieścić pełną nazwę i adres Wykonawcy. 
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty naleŜy składać w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, Pl. M. Konopnickiej 7 - sekretariat do dnia 
21 września 2009 roku do godziny 1000. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert 
zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, w dniu 21 września 2009 r. o godzinie 1015 
w swojej siedzibie- sala konferencyjna. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŜe zebranym wykonawcom informację o wysokości 
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
3. Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny kaŜdej oferty, wszelkie modyfikacje, terminy 
wykonania zamówienia oraz okresy gwarancji zostaną ogłoszone przez zamawiającego podczas otwarcia. 
 
 XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1.  Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT - jeŜeli występuje. 
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia. 
3. Cena moŜe być tylko jedna 
 
XIII. KRYTERIA OCENY OFERTY 
Kryteria oceny ofert -  NajniŜsza cena 
 
XIV. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PRZEZ 
WYKONAWC Ę W CELU ZAWARCIA UMOWY  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLIC ZNEGO 
1. Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do jej zawarcia w terminie nie 
krótszym niŜ 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.  
2. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 
umowy na warunkach wynikających z SIWZ lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny. 
 
XV. ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed pod- 
pisaniem umowy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w 
ofercie. 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach : 
1. w pieniądzu na konto zamawiającego  
2. w poręczeniach bankowych  
3. w gwarancjach bankowych 
4. w gwarancjach ubezpieczeniowych 
5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. 



Zamawiający nie wyraŜa zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy z 
wyjątkiem określonych w niniejszej specyfikacji Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń 
zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy zostanie zwrócone zgodnie z zapisami art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych. 
 
XVI. WARUNKI UMOWY 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia 
kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz 
danych zawartych w ofercie.  
3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5. 
 
XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
KaŜdemu wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie 
publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej w postaci: 
- protestu (Dział VI, rozdz. 2 art.180 + 183PZP) 
 
XVIII. INNE INFORMACJE 
1. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
2. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeŜeli zamawiający 
przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, oraz okoliczności, po których 
zaistnieniu będą one udzielane, jeŜeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 
oferty wariantowe, jeŜeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeŜeli zamawiający dopuszcza 
porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
6. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym 
a wykonawcą, jeŜeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
7. JeŜeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŜeli zamawiający przewiduje ich zwrot. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XIX. ZAŁ ĄCZNIKI 

Nr 1 – Formularz oferty. 

Nr 2 – Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1  ustawy PZP. 

Nr 3 – Przedmiar robót. 

Nr 4 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót + Projekt budowlano-wykonawczy 

Nr 5 – Umowa. 

 

 
Szydłowiec, 31 sierpnia  2009 r. 
 

 
______________________________________ 

Podpis  osoby   uprawnionej  
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 1 do specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 
 

................................................................... 
(nazwa i siedziba oferenta) 

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

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

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

Powiat Szydłowiecki 
Pl. M. Konopnickiej 7 

26-500 Szydłowiec 
 
 
 
 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

 

Stosownie do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ....................... podejmuję/my/ się 

wykonania zadania pn.  

 Zad. …… Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr ……………………………………………….  
 
 

Cena ofertowa wykonania zamówienia wynosi .................................... zł. netto 

(słownie: .......................................................................................................................................). 

natomiast wraz z naleŜnym podatkiem VAT w wysokości  ..............%, wynosi kwotę brutto 

............................ ………………zł.      

Kosztorys ofertowy stanowi załącznik Nr........... do niniejszej oferty. 

 
1.Oświadczam (my), Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków                                

zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty , znane nam są warunki wykonania robót, projekty budowlane wszystkich branŜ  i na nie 

zgadzam(y) się. 

2. Ofertą niniejszą uwaŜamy się za związanych przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do 

składania ofert tj. do dnia ................................ r.  

3. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*/ zamierzamy zlecić podwykonawcom* 

wymienionym w załączniku Nr ...... 
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4. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

na wyŜej wymienionych warunkach i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

5. Na wykonane roboty udzielamy gwarancji( nie krótsza niŜ 24 m-ce) ................................ m-cy. 

6. Termin zakończenia zadania deklarujemy na dzień .................................................. 

Uwaga: *) niepotrzebne skreślić 

 

Do niniejszej oferty załączamy n/w dokumenty i oświadczenia: 

 

 

1) ............................................................................. 

2) ............................................................................. 

3) ............................................................................. 

4) ............................................................................. 

5) ............................................................................. 

 

 

 

 

                                                                  ................................................................... 
                                                                                                 podpis i pieczęć osoby upowaŜnionej  
                                                                                                 do  występowania w  imieniu oferenta     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 
      

…………………………………………………….. 
                  Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy 

                                  
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW  

z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
    (tekst jednolity : Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) 
 
Przystępując do postępowania udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ja/My(imię i nazwisko ) : ………………………………………………………………………............................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
jako upowaŜniony/nieni przedstawiciel/e firmy : ………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczamy, Ŝe : 
 
1. posiadam/y uprawnienia do wykonania określonych czynności lub działalności, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2.  posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie 
 - dysponuję/emy potencjałem technicznym 
 lub*( niepotrzebne  skreślić) 

przedstawię/my pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego 
- dysponuję/my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  
lub*( niepotrzebne  skreślić) 

przedstawię/my pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, 
3. znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
4. nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 Prawo 
zamówień publicznych, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się : 
a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, jeŜeli 
szkoda ta została zatwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania, 
b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu likwidacji zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, 
c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne,  z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie 
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 takŜe z przestępstwa 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 takŜe z przestępstwa 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 takŜe z przestępstwa skarbowe lub przestępstwo udziału  
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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 takŜe z 
przestępstwa 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 takŜe z przestępstwa 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 groźba kary. 
j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-3 
PZP 
k) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu czynności, chyba Ŝe udział 
tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 
l) wykonawców, którzy złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 
ł) wykonawców, którzy nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜyli dokumenty zawierające błędy, z 
zastrzeŜeniem art.26 ust.3 PZP, 
m) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania z ofertą lub nie 
zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania z ofertą.     
 
 
 

 

 

……………………………………..                              ……………………………………... 
Miejscowość, data                                                                                                            podpis/y osoby/osób upowaŜnionych do 
                                                                                                                                         reprezentowania wykonawcy 
                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 3 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Przedmiar robót 

 
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4004W w m. Chlewiska  
Długość – 633,00 m     
 
             

Lp RODZAJ ROBÓT Jednostka Ilość 

1 2 3 4 

1 
Roboty pomiarowe                                                                                                             
(850-217)/1000 

km 0,63 

2 
Usuwanie karp wraz z odwozem poza teren budowy.                                                                                                                               
27 

szt. 27,00 

3 
Usuwanie krzewów wraz z odwozem poza teren budowy.                                                                                                                                                
5 

m2 5,00 

4 
Wykonanie wykopu z odwozem gruntu poza teren budowy wraz z wyprofilowaniem i 
zagęszczeniem podłoŜa                                                                                                                                                              
196,47 

m3 196,47 

5 
Wykonanie wykopu z wbudowaniem urobku w obrębie budowy wraz z 
wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa                                                                                                                        
212,66 

m3 212,66 

6 

 Wykonanie nasypu z gruntu nasypowego - piasku, dowiezionego na budowę. W ramach 
prac wykonać równieŜ: 
- zagęszczenie nasypów warstwami, 
- uformowanie nasypów.  
322,56                                                                                                                                       

m3 322,56 

7 
Zdjęcie warstwy humusu z odwozem poza teren budowy.                                                                         
619,29 

m3 619,29 

8 
Zdjęcie warstwy humusu z wbudowaniem na terenie budowy.                                                                                  
58,31 

m3 58,31 

9 
Podsypka piaskowa gr. 10cm              
1,5*(343,5+9,4+16,8+33,3+18,7+28,1+29,0+19,1+20,0+67,4)+1,5*(6*5+7) 

m2 933,45 

10 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1.5MPa  grub. 10cm  
1,5*(343,5+9,4+16,8+33,3+18,7+28,1+29,0+19,1+20,0+67,4)+56,7 

m2 934,65 

11 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa  grub. 12cm  
1,5*(6*5+7) 

m2 55,50 

12 
Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych (istniejących warstw) emulsją 
asfaltową                                                                   
56,7 

m2 56,70 

13 
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową                                                                  
56,7 

m2 56,70 

14 
Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 0/20mm o grub. 6cm                                           
56,7 

m2 56,70 

15 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm o grub. 4cm                                           
56,7 

m2 56,70 

16 
Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
o gr. warstwy 10cm. 
5*2,3+5*2,1+7*1,7+5*1,5+5*1,7+5*1,8+5*2,3               

m2 70,40 

17 
Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej wibroprasowanej , kolorowej, gr. 
8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm. 
1,5*(6*5+7) 

m2 55,50 

18 
Wykonanie chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej , kolorowej, gr. 6cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm. 
1,5*(343,5+9,4+16,8+33,3+18,7+28,1+29,0+19,1+20,0+67,4) 

m2 877,95 

19 

Ustawienie obrzeŜy betonowych 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3-
5cm, ławie betonowej z betonu B10 o wymiarach 25x32x12cm i podsypce piaskowej 
gr.10cm. 
2*(247,4+17,2+357,9+3*1,5) 

m 1 254,00 

20 
Wykonanie przepustów z rur Ŝelbetowych o średnicy 1000mm, ułoŜonych na podsypce 
piaskowej, wraz ze ściankami czołowymi.                                                                                        
3*3,0m 

m 9,00 



21 
Wykonanie przepustów z rur Ŝelbetowych o średnicy 600mm, ułoŜonych na podsypce 
piaskowej, wraz ze ściankami czołowymi.                                                                                        
6m+12m 

m 18,00 

22 

Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur Ŝelbetowych o średnicy 400mm, ułoŜonych 
na podsypce piaskowej, wraz ze ściankami czołowymi i wygrodzeniami U-11a 
(10,0+20,0=30,0m)                                                                                                
6*5+7+7*2*1,5 

m 58,00 

23 
Wykonanie pobocza 
gruntowego.2*0,25*(31,0+9,4+16,8+33,3+18,7+28,1+29,0+19,1+20,0+67,4)+2,3*297,6 

m2 820,88 

24 

Umocnienie rowu: 
- ułoŜenie bloczków betonowych 12x24x38cm na podsypce piaskowej gr.10cm na dnie 
rowu, 
16*0,24+0,24*(33,2+18,6+28,1+29,00+19,1+20,0) 

m 39,36 

25 

Umocnienie skarp rowu: 
- ułoŜenie płyt aŜurowych 60x40x10cm na skarpach na warstwie humusu z 
wypełnieniem humusem i obsianiem trawą. 
(5+5+4,1+5)*0,6*2+2*0,6*(33,2+18,6+28,1+29,00+19,1+20,0) 

m 200,52 

26 
Renowacja rowów drogowych. 
246,2+77,60-6*5-7 

m 286,80 

27 
Wykonanie utwardzonego pobocza z kruszywa niesortowanego o gr. warstwy 10cm. 
0,75*(249,6+374,5) 

m2 468 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KOSZTORYS  OFERTOWY 

robót  drogowych przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4004W 
 relacji Chlewiska - Aleksandrów 

ETAP I-szy:   odcinek od km 0+217,00 do km 0+850,00 
 

 
 

Lp. 

 
Nazwa grupy asortymentowej 

/elementu scalonego/ 
Opis pozycji kosztorysowej 

 

 
Nazwa 

jedn. 
Obmia 
rowej 

 
Ilość 
jedn. 

Obmiar 

 
Cena 

jednostki 
obmiar. 

(zł) 

Razem 
cena 
netto 

/kol.4x5/ 
(zł) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 
 
1. 

39 ROBOTY DROGOWE 
 
Roboty pomiarowe w tym: 
1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: 
- wytyczenia ulicy, 
- sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie 
ze specyfikacją techniczną, 
- porządzenia w 3 egzemplarzach 
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych ulic i 
wykonanych obiektów (chodniki i zieleńce itp.) 

- przeniesienie kolidujących punktów 
geodezyjnych. 
2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i 
innych prac pomiarowych koniecznych do 
prawidłowej realizacji robót. 
 

km 0,63   

2. Usuwanie karp wraz z odwozem poza teren 
budowy.   
                                                                                                                               

szt. 27,00   

3 Usuwanie krzewów wraz z odwozem poza teren 
budowy.  
                                                                                    

m2 5,00   

4. Wykonanie wykopu z odwozem gruntu poza 
teren budowy wraz z wyprofilowaniem i 
zagęszczeniem podłoŜa                                                                                    
 

m3 196,47   

5. Wykonanie wykopu z wbudowaniem urobku w 
obrębie budowy wraz z wyprofilowaniem i 
zagęszczeniem podłoŜa   
                                                                                                                                                                          

m3 212,66   

6.  Wykonanie nasypu z gruntu nasypowego - 
piasku, dowiezionego na budowę. W ramach 
prac wykonać równieŜ: 
- zagęszczenie nasypów warstwami, 
- uformowanie nasypów.  
 

m3 322,56   

7. Zdjęcie warstwy humusu z odwozem poza teren 
budowy.                                                                                                                                              
 

m3 619,29   

8. Zdjęcie warstwy humusu z wbudowaniem na 
terenie budowy.    
 

m3 58,31   

9. Podsypka piaskowa gr. 10cm              
 

m2 933,45   

 
 



 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

10. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 
o Rm=1.5MPa  grub. 10cm  
 

m2 934,65   

11. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 
o Rm=5MPa  grub. 12cm  
 

m2 55,50   

12. Oczyszczenie i skropienie warstw 
niebitumicznych (istniejących warstw) emulsją 
asfaltową                                                                  
 

m2 56,70   

13. Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych 
emulsją asfaltową                                                                  
 

m2 56,70   

14. Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 0/20mm 
o grub. 6cm                                           
 

m2 56,70   

15. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm 
o grub. 4cm                                           
 

m2 56,70   

16. Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 
warstwy 10cm. 
 

m2 70,40   

17. Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki 
betonowej wibroprasowanej , kolorowej, gr. 
8cm na podsypce cementowo-piaskowej 
gr.3cm. 
 

m2 55,50   

18. Wykonanie chodnika z kostki betonowej 
wibroprasowanej , kolorowej, gr. 6cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm. 
 

m2 877,95   

19. Ustawienie obrzeŜy betonowych 8x30x100cm 
na podsypce cementowo-piaskowej gr.3-5cm, 
ławie betonowej z betonu B10 o wymiarach 
25x32x12cm i podsypce piaskowej gr.10cm. 
 

m 1 254,00   

20. Wykonanie przepustów z rur Ŝelbetowych o 
średnicy 1000mm, ułoŜonych na podsypce 
piaskowej, wraz ze ściankami czołowymi  i 
wygrodzeniami U-11a (10,0+20,0=30,0m)     
                                                                                         

m 9,00   

21. Wykonanie przepustów z rur Ŝelbetowych o 
średnicy 600mm, ułoŜonych na podsypce 
piaskowej, wraz ze ściankami czołowymi.  
                                                                                       

m 9,00   

22. Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur 
Ŝelbetowych o średnicy 400mm, ułoŜonych na 
podsypce piaskowej, wraz ze ściankami 
czołowymi.                                                                                        
 

m 58,00   

23 Wykonanie pobocza gruntowego. 
 

m2 820,88   

 
 

 



 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
24 Umocnienie rowu: 

- ułoŜenie bloczków betonowych 12x24x38cm 
na podsypce piaskowej gr.10cm na dnie rowu, 
 

m 39,36   

25 Umocnienie skarp rowu: 
- ułoŜenie płyt aŜurowych 60x40x10cm na 
skarpach na warstwie humusu z wypełnieniem 
humusem i obsianiem trawą. 
 

m 200,52   

26 Renowacja rowów drogowych. 
 

m 
286,80   

27 Wykonanie utwardzonego pobocza z kruszywa 
niesortowanego o gr. warstwy 10cm. 
 

m2 468   

RAZEM  ROBOTY DROGOWE  
  

PODATEK VAT 22% 
 

 

OGÓŁEM  ROBOTY DROGOWE 
 

 

 
Słownie złotych (brutto):............................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                           Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
na roboty drogowe przy budowie chodników  

 
 
I. Roboty ziemne, podbudowa.  
1. Roboty pomiarowe. 

W ramach robót pomiarowych Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia ulicy, przeniesienia 

punktów geodezyjnych kolidujących z prowadzonymi robotami, sporządzenia inwentaryzacji 

powykonawczej przez uprawnionego geodetę w trzech egzemplarzach oraz wykonanie pomiarów 

kontrolnych, o których mowa w pkt. V.1. b. niniejszej specyfikacji. 

2. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205. 

3. Warstwa ods ączająca. 

Podsypkę z piasku wykonać wg normy PN-B-11113. 

4. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =1,5MPa i o Rm=2,5MPa. 

   Podbudowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej naleŜy wykonać z gruntu (dowiezionego na 

budowę) stabilizowanego cementem o wytrzymałości na ściskanie R28=2,5MPa.  Podbudowę 

chodników o nawierzchni z kostki betonowej naleŜy wykonać z gruntu (dowiezionego na budowę) 

stabilizowanego cementem o wytrzymałości na ściskanie R28=1,5MPa. Stosowane materiały, 

mieszanka gruntowo-cementowa, wykonana podbudowa powinny spełniać wymagania normy PN-S-

96012/97. Według powyŜszej normy naleŜy prowadzić takŜe pielęgnację podbudowy. Mieszankę 

naleŜy układać przy pomocy rozkładarki lub równiarki, a przy zagęszczeniu oprócz walca stosować 

równieŜ płytę wibracyjną (zagęszczarkę płytową). Przed przystąpieniem do robót naleŜy przedłoŜyć 

Zamawiającemu recepturę celem zatwierdzenia. 

5. Podbudowa z chudego betonu B7.5MPa. 
 

Poszerzenie istniejącej jezdni w przekroju półulicznym od strony projektowanego krawęŜnika naleŜy 

wykonać z masy betonowej o wytrzymałości R28=6-9MPa ułoŜonej na podsypce piaskowej grubości 

10cm. Stosowane materiały masy betonowe, wykonana podbudowa powinny spełniać wymagania 

normy PN-S-96013. Przed przystąpieniem do robót naleŜy przedłoŜyć Zamawiającemu recepturę 

celem zatwierdzenia. 

 

II. Kraw ęŜniki, chodniki, nawierzchnia z kostki brukowej.  

 

1. Kraw ęŜniki. 

Stosowane krawęŜniki wibroprasowane winny spełniać wymagania normy BN-80/6775-04. 

KrawęŜniki naleŜy ustawić na ławie betonowej z oporem z betonu B-10, ułoŜonej na podsypce 

piaskowej grubości 10cm. Ławę naleŜy wykonać na szerokość przewidzianą w projekcie, w 

deskowaniu.  

Do ustawienia krawęŜników Wykonawca moŜe przystąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

stosowanych wyrobów. 



 

2. Nawierzchnia zjazdów. 

Nawierzchnię zjazdów naleŜy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej grubości 

8cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm, podbudowie z gruntu stabilizowanego 

cementem o Rm=2,5MPa grubości 15cm i podsypce piaskowej grubości 10cm.  Stosowana kostka 

winna spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/01. Do układania kostki Wykonawca moŜe 

przystąpić po zatwierdzeniu stosowanych wyrobów. 

3. Warstwa ścieralna . 

Warstwę ścieralną dla nawierzchni zaprojektowanej dla obciąŜenia ruchem KR2 naleŜy wykonać z 

betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm, a dla obciąŜenia ruchem KR1-2 z betonu asfaltowego 

o uziarnieniu 0/8mm  zgodnie z załącznikiem E normy PN-S-96025 . 

a) Rodzaje materiałów 

Dla betonu asfaltowego w warstwie ścieralnej naleŜy zastosować następujące materiały: 

- kruszywa zgodnie z tablicą E1 normy PN-S-96025  

- wypełniacz mineralny podstawowy wg normy PN-S-96504, 

- asfalt drogowy 50/70 wg normy PN-EN-12591:2002, 

- środek adhezyjny spełniający wymagania Aprobaty Technicznej. 

b) Uziarnienie mieszanki mineralnej. 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej oraz orientacyjna zawartość 

asfaltu winna być zgodna z tablicą E2 normy PN-S-96025. 

c) Właściwości mieszanki mineralno asfaltowej. 

Wymagania wobec mieszani mineralno - asfaltowej winny być zgodne z tablicą   E3 normy PN-S-

96025. 

III. Kontrola jako ści, przedmiary, odbiory.  

1. Kontrola jako ści robót. 

a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez własne laboratorium pełnego zakresu badań 

przewidzianych w /w normach. Badania obejmują cały proces budowy i powinny być 

wykonywane z częstotliwością określoną w/w normach i gwarantującą zachowanie jakości robót 

oraz gdy zaŜąda tego inspektor nadzoru. NiezaleŜnie od w/w badań roboty kontrolowane będą 

przez laboratorium Zamawiającego. 

b) W ramach pomiarów kontrolnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez 

uprawnionego geodetę niwelacji : podłoŜa (koryta) drogi, warstwy odsączającej, warstw 

podbudowy, krawęŜników. Niwelację naleŜy wykonać co 25m i w punktach charakterystycznych 

profilu - przy lewym i prawym krawęŜniku (krawędzi) oraz osi drogi. NiezaleŜnie od w/w 

pomiarów roboty kontrolowane będą przez geodetę Zamawiającego. 

c) Wykonawca obowiązany jest do posiadania na terenie budowy następującego wyposaŜenia: 

- formy do próbek betonowych, 

- niwelatora, 

- łaty (4m) z klinami. 

d) Dokumentacja wyników pomiarów i badań. 

Wszystkie wyniki badań i pomiarów muszą być opracowane w sposób uzgodniony Zamawiającym.  

 



Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego robót. NaleŜy je sporządzić w 

dwóch egzemplarzach - oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy. 

2. Obmiar robót.  

Jednostki obmiarowe asortymentu robót określone są w kosztorysie robót. Obmiar robót polega 

na określeniu faktycznego zakresu wykonywanych robót. Obmiar robót obejmuje roboty określone 

w umowie oraz nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono pomiędzy Wykonawcą, 

a Zamawiającym. Zakres robót nieprzewidzianych podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

3. Odbiory robót. 

Podstawą oceny jakości i zgodności robót z umową będą badania i pomiary prowadzone w czasie 

realizacji obiektu jak i po zakończeniu robót oraz oględziny wizualne dokonane podczas odbioru. 

Odbiory robót - elementów będą przeprowadzone po dokonaniu i przedłoŜeniu przez Wykonawcę 

badań, atestów oraz pomiarów kontrolnych w w/w normach. 

Odbiór końcowy będzie przeprowadzony po przedłoŜeniu przez Wykonawcę operatu 

kolaudacyjnego robót. 
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U M O W A 

o roboty budowlane Nr ………………………..  

zawarta  w dniu ………………………..   w Szydłowcu pomiędzy Powiatem Szydłowieckim mającym 
swą siedzibę w Szydłowcu, Pl. M. Konopnickiej 7, zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………….  

2............................................................. 

przy kontrasygnacie ....................................... - ..................................... 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:  

1. .......................................................... 

2. .......................................................... 

w  rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym przeprowadzonym w dniu ...........................została zawarta umowa o następującej 
treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na:    

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

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

2. Zakres robót przewidziany do wykonania przez Wykonawcę określa kosztorys ofertowy stanowiący  
załącznik nr 1 do umowy.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z naleŜytą starannością 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa. 

§ 2 

1. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do: .............................. 

§ 3 

1. Wykonawca otrzymał od Zamawiającego formularz zawierający specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, zobowiązania oraz inne postanowienia w nim zawarte zostają wprowadzone do 
niniejszej umowy. 

2. Integralną część umowy stanowią: 
1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
2) Kosztorys ofertowy 

                                                                         § 4 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy w terminie do ............................................ 

§ 5 

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: 

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

  (imię i nazwisko)  

Zakres działania inspektora nadzoru określają  przepisy Ustawy  z dnia 27 marca 

2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz zmianie niektórych ustaw  

(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718). 

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie :  

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

                   (imię i nazwisko ) 
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§ 6 

1. W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i 
zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

- Wykonawca zobowiązuje się do umoŜliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
państwowego nadzoru budowlanego, do których naleŜy wykonanie zadań określonych ustawą –
Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 
Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych Materiały powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w art. 10 -ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznej lub projektu. 

2. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w 
stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót tj.: 
............................................................................................................................................... 

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

§ 9 

1. Strony ustalają Ŝe obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu jest wynagrodzenie 
ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wyraŜa się kwotą ........................... zł. wraz  z podatkiem 
VAT w wysokości.......... %. tj. razem brutto 

/słownie: ............................................................................................................................................. 
/. 

Faktury za wykonane prace będą płatne z konta Zamawiającego w terminie 30 dni od daty złoŜenia 
dwóch egzemplarzy faktury u Zamawiającego. 

Adres : Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, .pl. M. Konopnickiej 7  26-500 Szydłowiec    NIP : 799-
17-28-691 

§ 10 

NiezaleŜnie od obowiązków wymieniony w § 8 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1. pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez  podwykonawców, 

2. informowania zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót 
uzupełniających w terminie 7 dni  od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

3. informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie 
odbioru robót zanikających, jeŜeli wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru 
zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

4. w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - 
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

§ 11 

1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

          1)  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia za kaŜdy dzień 
zwłoki. 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za kaŜdy dzień 
zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy          w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień przerwy, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części oraz uniemoŜliwienie 
rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z innych przyczyn niŜ wymieniono 
pod lit. a i b w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za wykonanie umówionych 
przedmiotów odbioru, które zostały rozpoczęte za zwłoką lub które zostały przerwane - za 
kaŜdy dzień zwłoki lub przerwy. 

d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 12 

1 Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w 
dzienniku budowy (ksiąŜka budowy) ; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez 
inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości 
do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14  dni od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

3. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

      1) jeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe odmówić odbioru do czasu  usunięcia wad              

      2) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeŜeli nie uniemoŜliwiają one uŜytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający moŜe obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie o 15%, 

b) jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŜe 
odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

4. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone  na usunięcie stwierdzonych przy 
odbiorze wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru)   o 
usunięciu wad oraz do Ŝądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót 
jako wadliwych. 

6. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji 
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu 
rękojmi. 

§ 13 

Wykonawca wniesie w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w 
wysokości 3% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust.2.  

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie 
………………………………………………………………. 
 Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócone zgodnie z zapisami art. 151 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. 
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§ 14 

1. Strony postanawiają, iŜ odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, 

2. Termin gwarancji wynosi ......................... licząc od daty odbioru robót. 

§ 15 

Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie za wykonanie przedmiotu odbioru będzie się odbywać fakturą 
końcową wystawioną po zakończeniu  i odbiorze całości robót. 

§ 16 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie pod 
rygorem niewaŜności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaŜności zmiana postanowień zawartej umowy oraz 
wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŜeli przy ich 
uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w 
sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 18 

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający                                                                                                                        Wykonawca 


