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§1  

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu 
26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7  
tel.(048) 617-10-08, faks (048) 617-10-61 
poczta elektroniczna (e-mail): powiat@szydlowiecpowiat.pl  
adres internetowy: www.szydlowiecpowiat.pl  
NIP  7991963340 
REGON  670223215 
 

§2  
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Przetarg nieograniczony - zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Przetarg nieograniczony dla zamówienia na roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 4 845 000 euro, 
natomiast przekracza wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro. 

4. 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. 
4. O uniewaŜnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed upływem terminu składania 

ofert,  
2) złoŜyli oferty w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 
 

§ 3  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  
1) przebudowa drogi powiatowej nr 4003W Szydłowiec-Antoniów odc. Huta-Antoniów na długości 700,0 m 
2) przebudowa drogi powiatowej nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów odc. w m. Chlewiska o długości 650,0m 
3) przebudowa drogi powiatowej nr 4020W Zaborowie -Omięcin-Koryciska Omięcin - Koryciska o długości 400,0m 
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następujące roboty:  
1) dla Zad. I 
       Roboty przygotowawcze 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym 
Roboty ziemne  
Wykopy związane z wykonaniem rowów, zjazdów, poszerzeń 
Podbudowa 
Warstwa podsypki piaskowej pod poszerzenia 
Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm na zjazdach i poszerzeniu jezdni 
Nawierzchnia 
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego  gr.4cm 
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr.4cm na poszerzeniu jezdni  
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  gr. 4cm 
Nawierzchnia zjazdów z  kruszywa łamanego  
Odwodnienie 
Przepusty rurowe pod zjazdami o średnicy 40 cm z rur HDPE ze ściankami czołowymi 
Renowacja rowów 

2) dla zad. II  
      Roboty przygotowawcze 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym 
Roboty ziemne  
Wykopy związane z wykonaniem  poszerzenia 



Podbudowa 
Warstwa podsypki piaskowej pod poszerzenia 
Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm 
Wyrównanie podbudowy mieszanką min.-bitum. asfaltową w ilości masy 100 kg/m2 
Nawierzchnia 
Skropienie międzywarstwowe  asfaltem 
Nawierzchnia z mieszanek min.- bitum. asfaltowych  w-wa wyrównawczo-wzmacniająca  gr. 4cm 
Nawierzchnia z mieszanek min.- bitum. asfaltowych w-wa ścieralna gr. 4cm 
Umocnienie pobocza kruszywem kamiennym 0/31,5 

3) c) dla zad. III 
Roboty przygotowawcze 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym 
Roboty ziemne  
Wykopy związane z wykonaniem koryta drogi  
Podbudowa 
Warstwa odsączająca 
Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm 
Nawierzchnia 
Skropienie międzywarstwowe  asfaltem 
Nawierzchnia z mieszanek min.- bitum. asfaltowych  w-wa wyrównawczo-wzmacniająca  gr. 4cm 
Nawierzchnia z mieszanek min.- bitum. asfaltowych w-wa ścieralna gr. 4cm 
Umocnienie pobocza kruszywem kamiennym 0/31,5 
Odwodnienie 
Renowacja rowów 

3. Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowy zakres robót, rozwiązania materiałowe określają: 
1) Projekt budowlano-wykonawczy dla zad. nr 1  
2) Specyfikacja techniczna, 
3) Przedmiary robót stanowiące załącznik Nr 3 do SIWZ. 
4. UWAGA! JeŜeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak 

towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga, 
aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, 
urządzeń, itp. równowaŜnych o parametrach nie gorszych niŜ wskazane. 

5. Wzór umowy 
6. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45233140-2  Roboty drogowe 
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232452-5  Roboty odwadniające 
45233222-1  Roboty w zakresie układania chodników  
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów 

7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niŜ 36 miesięcy 
(szczegółowe informacje dotyczące gwarancji i rękojmi we wzorze umowy). 

 
§ 4  

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania zamówienia:  
Dla Zad I, II i III do 31 sierpnia 2011 r. 
 

§ 5  
WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA  

TYCH WARUNKÓW  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złoŜenia oświadczenia moŜna wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
Ŝe wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy moŜe być brak w ofercie wymaganego oświadczenia 
lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 



2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wskazanie przez Wykonawcę, Ŝe zrealizował w okresie  ostatnich 
5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie i naleŜycie zrealizował co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi 
(drogi, ulicy ) i wartości jednostkowej (wynikającej z zawartej umowy) minimum  500 000,00 zł brutto (słownie: 
pięćset tysięcy złotych brutto). 
Do sporządzenia wykazu robót moŜna wykorzystać załączony do SIWZ wzór. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
Ŝe wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy moŜe być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub 
jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

3) Dysponowania potencjałem technicznym. 
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złoŜenia oświadczenia moŜna wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
Ŝe wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy moŜe być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub 
jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, tekst 
jednolity) 

4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, Ŝe dysponuje osobą, która zapewni 
kierowanie budową, tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. 
Do sporządzenia wykazu kadry oraz oświadczenia, Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia moŜna wykorzystać załączone do SIWZ wzory. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
Ŝe wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy moŜe być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub 
jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złoŜenia oświadczenia moŜna wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
Ŝe wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy moŜe być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub 
jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w ust. 1 mogą być spełnione łącznie przez te podmioty. 

 
§ 6  

INFORMACJE O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY Z DNIA 
29 STYCZNIA 2004 r. – PRAWO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć: 

1) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia, 
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone. 

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

3) oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 



publicznych, naleŜy przedłoŜyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2  

 
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada: 
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia  społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – albo 
oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 

4. Inne dokumenty nie wymienione w pkt. 1-2 
1) wypełniony formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do siwz), 
2) wypełniony formularz kosztorysu ofertowego (załącznik nr 3 do siwz), 
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)– 
wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 

4) Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów 
są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

 
§ 7  

INNE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA ZOBOWI ĄZANY JEST ZAŁ ĄCZYĆ 
DO OFERTY POD RYGOREM ODRZUCENIA 

1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niŜej wymienionych oświadczeń 
i załączników: 

1) wypełniony formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do siwz), 
2) formularz kosztorysu ofertowego (załącznik nr 3 do siwz), 
3) wadium w formie niepienięŜnej - oryginał dokumentu, tj.: 
− poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy 

jest zawsze poręczeniem pienięŜnym;  
− gwarancji bankowej; 



− gwarancji ubezpieczeniowej lub 
− poręczenia udzielanego 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 późniejszymi zmianami). 
Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) zwróci jednocześnie oryginał dokumentu 
wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia 
zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału. Wobec powyŜszego 
zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą.  

 
§ 7a  

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJ ĄCYCH SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum) w rozumieniu art.. 23 ustawy. 
W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa; 

2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie; 
3) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy; 
4) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem; 
5) Wypełniony formularz oferty, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „np. nazwa 

i adres Wykonawcy”, naleŜy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie tylko ich pełnomocnika; 
6) JeŜeli oferta Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający zaŜąda przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 
26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych stanowić będzie podstawę odrzucenia 
oferty. 
 

§ 8  
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: Powiat 
Szydłowiecki, 26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7 faksem (48) 617-10-61 lub drogą elektroniczną na adres: 
powiat@szydlowiecpowiat.pl 

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych 
warunków zamówienia chyba, Ŝe pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niŜ 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert. 

3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
4. Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Marek Ruszczyk tel. 

(48) 6175861 i Magdalena Kisiel tel. (48) 6177000 lub (48) 6171008 wew. 46 lub 21 
 

§ 9  
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wpłacić lub wnieść wadium w wysokości : 
Dla zad. I 6 000,00 (słownie: sześć tysięcy złotych) 
Dla zad. II 4 000,00 (słownie: cztery tysiące złotych) 
Dla zad. III 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych) 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku 
następujących formach:  

1) w pieniądzu 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie 

jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) 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.). 
3. Okres waŜności wadium powinien obejmować cały okres związania z ofertą. 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych wpłacić 

włącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  Nr 93 1240 5732 1111 0010 1736 3825  Pekao S.A. 



O/Szydłowiec, w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (określony w § 12 pkt 1 
siwz) środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyŜej rachunku Zamawiającego. 
Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 

5. Kserokopię dowodu wpłaty wadium naleŜy dołączyć do oferty. 
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione 

w pieniądzu uwaŜa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do złoŜenia ofert nastąpi 
uznanie rachunku zamawiającego. 
UWAGA: wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek zamawiającego niezaleŜnie od tego, czy 
Wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, czy teŜ innego banku. 

 
§ 10  

TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, z tym 

Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą , zwrócić 
do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 
60 dni. 

3. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem okresu waŜności 
wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. 
jeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. 

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

§ 11  
OPIS PRZYGOTOWANIA 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.  

11. Ofertę naleŜy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej nieprzezroczystej kopercie, które będą: 
1) zaadresowane na adres Zamawiającego: Powiat Szydłowiecki – Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. 

Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, sekretariat, pokój nr 11, 
2) posiadać oznaczenie: „OFERTA PRZETARGOWA – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Zad. nr  ………. 

i „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14 czerwca 2011r. GODZ. 10:15” oraz pełną nazwę i adres Wykonawcy. 
3) Poza oznaczeniami podanymi wyŜej, koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby moŜna 

było ją odesłać nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złoŜenia oferty. 
 

§ 12 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty naleŜy składać w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7 - sekretariat do dnia 
14 czerwca 2011 roku do godziny 10:00. 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 14 czerwca 2011 r. o godzinie 10:15 w swojej 
siedzibie- sala konferencyjna. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŜe zebranym wykonawcom informację o wysokości 
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny kaŜdej oferty, wszelkie modyfikacje, terminy wykonania 
zamówienia oraz okresy gwarancji zostaną ogłoszone przez zamawiającego podczas otwarcia. 

 



§ 13 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty podatku 
VAT oraz łącznej ceny brutto oferty. Cena musi być wyraŜona w złotych polskich niezaleŜnie od wchodzących 
w jej skład elementów. 

2.  Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535). 

3. JeŜeli zostanie złoŜona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy 
i nie podlega podwyŜszeniu ani waloryzacji. 

5. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia ryczałtowego, jaką Wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego 
przedmiotu zamówienia zgodnie z definicją tego wynagrodzenia podaną w m.in. 632 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 
z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Oznacza to, Ŝe wykonawca przygotowując ofertę oprócz prac i obowiązków 
wynikających z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i wzoru umowy, powinien przewidzieć wszystkie 
koszty i okoliczności, które towarzyszą lub mogą towarzyszyć wykonaniu tego zamówienia i które są konieczne 
dla prawidłowej jego realizacji. W cenie oferty naleŜy uwzględnić m.in. koszty robót przygotowawczych, 
porządkowych, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, obsługi geodezyjnej 
w trakcie realizacji zamówienia,  wykonania dokumentacji powykonawczej i innych niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
składanej oferty. W związku z powyŜszym zalecane jest szczegółowe zapoznanie się przez Wykonawców 
z dokumentacją przetargową i sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Niedoszacowanie, 
pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie moŜe być podstawą do Ŝądania podwyŜszenia ceny 
ofertowej określonej w ofercie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę w oparciu o dokumentację projektową udostępnioną przez 
zamawiającego: projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary robót oraz wzór umowy. Przedmiary 
robót stanowią tylko element pomocniczy. W przypadku róŜnic pomiędzy przedmiarami a projektami 
wykonawczymi naleŜy przyjąć jako podstawę projekty wykonawcze. 

7. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002 r. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) oraz ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386, ze zm.). 

8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej na terenie przyszłej inwestycji. JednakŜe nic nie stoi na 
przeszkodzie, a nawet wskazane jest, aby wykonawca dokonał takiej wizji samodzielnie. 

9. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty. 
10. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
11. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT - jeŜeli występuje. 
12. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium 
1) Punkty liczone będą według następującego wzoru: 

 
najniŜsza cena ofertowa brutto 

C = ------------------------------------------ x 100 x waga kryterium 
cena brutto oferty badanej 

 
2) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyŜszymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyŜszą 

liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 
 

§ 14 
KRYTERIA OCENY OFERTY 

cena – 100 % 
 

§ 15 
INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWC Ę 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZN EGO 
1. Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do jej zawarcia w terminie nie 

krótszym niŜ 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 



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. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, 
albo 10 dni jeśli zostało przesłane listem poleconym. 

4. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu podanego w ust. 
1, jeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złoŜona tylko jedna oferta, nie odrzucono Ŝadnej oferty 
oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym w zawiadomieniu w 
celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy, przy czym w umowie nie mogą być 
zawarte mniej korzystne postanowienia niŜ we wzorze umowy. 

6.  JeŜeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana za 
najkorzystniejszą, Wykonawcy tworzący Konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na 
wykonanie zamówienia, do przedłoŜenia umowy Konsorcjum. 

7. Wykonawca przedłoŜy kopie uprawnień budowlanych zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ. 
8. Przed podpisaniem umowy wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania 

umowy. 
9. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania wszelkich formalności związanych  z ubezpieczeniem realizacji 

przedmiotu umowy opisanych szczegółowo we wzorze umowy 
 

§ 16 
ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem 
umowy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % 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. 
6. 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. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. Nr 93 1240 5732 1111 0010 1736 3825 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie 
naleŜytego wykonania umowy.” 

 
§ 17 

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 8. 
4. Zamawiający moŜe naliczyć kary umowne na warunkach i w wysokościach określonych we wzorze umowy. 
5. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w odniesieniu do: 
1) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wyłącznie w związku ze zmianą ustawowej stawki VAT dla całości 

lub części przedmiotu umowy, 
2) terminu realizacji przedmiotu umowy, wyłącznie gdy: 

a) Występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe niskie dobowe temperatury, 
długotrwałe opady deszczu lub śniegu itp.) uniemoŜliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią 
określoną w dokumentacji projektowej – fakt ten musi być potwierdzony odpowiednimi dokumentami oraz 
wpisem w dzienniku budowy. W takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu o czas występowania 
niesprzyjających warunków atmosferycznych; 

b) Działania siły wyŜszej. W takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu przez okres trwania siły wyŜszej. 
Przez siłę wyŜszą rozumie się okoliczności niemoŜliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 
niezaleŜnie od stron, na których powstanie strony nie miały wpływu i których powstaniu nie mogły zapobiec; 
za siłę wyŜszą uwaŜa się równieŜ klęski Ŝywiołowe, katastrofy, mające wpływ na terminowość wykonania 



robót; 
c) Konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, 

których wartość nie przekroczy wartości rozwiązań podstawowych, dokonania zamiany kolejności wykonania 
robót, zmiany rozwiązań technicznych i/lub technologicznych wykonania elementów robót, przy czym są one 
dopuszczalne wyłącznie w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze 
funkcjonalnie od tego, jakie opisuje dokumentacja jeŜeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. 

d) Konieczności zlecenia robót dodatkowych objętych zamówieniem dodatkowym, jeŜeli terminy ich zlecenia, 
rodzaj lub zakres uniemoŜliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; 

3) z uwagi na niezaleŜne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika 
budowy, inspektora nadzoru, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, 
nieprzewidziane zmiany organizacyjne); 

4) zmian podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy w postaci pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 
§ 18 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
szkodę. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługuje równieŜ organizacjom wpisanym 
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp w postaci: odwołania 
do Krajowej Izby Odwoławczej jedynie w zakresie opisanym w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp tj.: 

1) wyboru trybu z wolnej reki (przy udzielaniu zamówienia dodatkowego), 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

7. Terminy na wnoszenie odwołań reguluje art. 182 ustawy Pzp tj.: 
1) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a takŜe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia – 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, 

2) odwołanie wobec czynności innych – 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności 
moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

 
§ 19 

INNE INFORMACJE 
1. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający  dopuszcza składanie oferty częściowej obejmującej co najmniej jedno zadanie 
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 nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o wartości  
nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp 

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 dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną na adres: 
przetargi@szydlowiecpowiat.pl  

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. 
 

§ 20 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a w sprawach 
nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu cywilnego 
 

 
§ 21 

ZAŁ ĄCZNIKI  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIEN IA 
Nr 1 – Formularz oferty. 
Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w podstępowaniu.  
Nr 3 – Przedmiar robót. 
Nr 4 – Specyfikacje techniczne. 
Nr 5 – Wykaz wykonanych robót budowlanych. 
Nr 6 – Wykaz osób. 
Nr 7 – Oświadczenie, Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawienia. 
Nr 8 – Wzór umowy. 
Nr 9 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
Nr 10 – Wzór pełnomocnictwa 
 
Szydłowiec, dnia 30 maja  2011 r. 

 

______________________________________ 

Podpis osoby uprawnionej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

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

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

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

Powiat Szydłowiecki  
reprezentowany przez Zarząd Powiatu  

pl. M. Konopnickiej 7 
26-500 Szydłowiec 

 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

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

Zadania I. Przebudowa drogi powiatowej nr 4003W Szydłowiec – Antoniów na odcinku w Huta-Antoniów  

Cena ofertowa wykonania zamówienia wynosi: 

 

..................................... zł. netto  

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

podatek VAT w wysokości …………….%, wynosi ……………….. zł 

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

......................................zł. brutto  

(słownie …………………………..…………………………………………………………………………………….) 

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, projekt budowlany 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 ...... 

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 .................... miesięcy. 

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

7. Do niniejszej oferty załączamy n/w dokumenty i oświadczenia: 

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

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

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

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

                                                                                                                                                  podpis i pieczęć osoby upowaŜnionej  
                                                                                                              do  występowania w  imieniu oferenta     

 
 
 



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

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

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

Powiat Szydłowiecki  
reprezentowany przez Zarząd Powiatu  

pl. M. Konopnickiej 7 
26-500 Szydłowiec 

 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

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

Zadania II. Przebudowa drogi powiatowej nr 4004 W  Chlewiska – Aleksandrów na odcinku w m. Chlewiska 

Cena ofertowa wykonania zamówienia wynosi: 

 

..................................... zł. netto  

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

podatek VAT w wysokości …………….%, wynosi ……………….. zł 

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

......................................zł. brutto  

(słownie …………………………..…………………………………………………………………………………….) 

Kosztorys ofertowy stanowi załącznik Nr........... do niniejszej oferty. 
 
8. 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, projekt budowlany i na nie zgadzam(y) się. 

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

tj. do dnia …............................. r. 

10. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*/ zamierzamy zlecić podwykonawcom* wymienionym 

w załączniku Nr ...... 

11. 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. 

12. Na wykonane roboty udzielamy gwarancji .................... miesięcy. 

13. Termin zakończenia zadania deklarujemy na dzień .................................................. 

14. Do niniejszej oferty załączamy n/w dokumenty i oświadczenia: 

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

6) ............................................................................. 

7) ............................................................................. 

8) ............................................................................. 

                                                                                                                                                  podpis i pieczęć osoby upowaŜnionej  
                                                                                                              do  występowania w  imieniu oferenta     

 
 
 
 
 



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

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

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

Powiat Szydłowiecki  
reprezentowany przez Zarząd Powiatu  

pl. M. Konopnickiej 7 
26-500 Szydłowiec 

 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

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

Zadania III. Przebudowa drogi powiatowej nr 4020W Zaborowe- Omięcin – Koryciska na odcinku Omięcin - 

Koryciska 

Cena ofertowa wykonania zamówienia wynosi: 

 

..................................... zł. netto  

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

podatek VAT w wysokości …………….%, wynosi ……………….. zł 

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

......................................zł. brutto  

(słownie …………………………..…………………………………………………………………………………….) 

Kosztorys ofertowy stanowi załącznik Nr........... do niniejszej oferty. 
 
15. 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, projekt budowlany i na nie zgadzam(y) się. 

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

tj. do dnia …............................. r. 

17. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*/ zamierzamy zlecić podwykonawcom* wymienionym 

w załączniku Nr ...... 

18. 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. 

19. Na wykonane roboty udzielamy gwarancji .................... miesięcy. 

20. Termin zakończenia zadania deklarujemy na dzień .................................................. 

21. Do niniejszej oferty załączamy n/w dokumenty i oświadczenia: 

9) ............................................................................. 

10) ............................................................................. 

11) ............................................................................. 

12) ............................................................................. 

                                                                                                                                                  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  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

na podstawie art. 44, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
Załącznik Nr3 do specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
 

PRZEDMIAR  ROBÓT 
Zad I. Przebudowa  drogi powiatowej nr 4003W Szydłowiec-Antoniów odc. Huta-Antoniów na długości 700,0 m 
 

Jednostka  
Lp. 

   
Opis  robót Nazwa                        Ilość 

1 2 3 4 
 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
7. 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
 
10. 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
13. 
 
 
14. 

  
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w 
terenie równinym 
 
Wykopy wykonywane na poszerzeniach jezdni głębokości 
40cm w gruncie kat.II-iV 
Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na 
poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu  15 cm 
(700x2)x0,40  
Podbudowa z kruszyw łamanych 0/63mm na poszerzeniu, 
grubość warstwy po zagęszczeniu  24 cm 
(700x2)x0,40  
Oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej emulsją 
asfaltową 
700x5,60 
Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych  
700x5,50 
Wyrównanie  podbudowy  mieszanką min.-bitumiczną 
asfaltową do profilu beton asfaltowy AC W 16 z 
lepiszczem 50/70 warstwy średniej gr. 4cm (  ilość masy 
100 kg/m2) 
700x0,80x1   
Warstwa wyrównawcza  z mieszanek min.-bitum z  AC 16 
z lepiszczem50/70 grub.warstwy średnio 5cm w ilości 125 
kg/m2  
700x5,60x0,125 
Warstwa ścieralna z mieszanek min.-bitum. z AC S8  o 
grub. 4cm po zagęszczeniu 
700x5,50 
Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o gr.warstwy 10 cm 
280,0 
Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD o 
średnicy 400mm, ułoŜonych na podsypce  piaskowej 
70,0 
Prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm 
26,0 
Umocnienie poboczy kruszywem niesortowanym 0/31,5 o 
gr. warstwy 10 cm przy krawędzi jezdni 
(700x2)x0,75 
Renowacja rowów drogowych 
1 380,0 
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KOSZTORYS  OFERTOWY 

Przebudowa  drogi powiatowej nr 4003W Szydłowiec-Antoniów odc. Huta-Antoniów na długości 700,0 m 
Jednostka  

Lp. 
   
Wyszczególnienie elementów 
   Rozliczeniowych 

Nazwa                        Ilość 
Cena jedn. 
     / zł / 
 

Wartość 
/ netto / 
    zł 

1 2 3 4 5 6 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
10. 
 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
 
13. 
 
 
14. 
 

 Roboty drogowe  
Roboty pomiarowe w tym: 
Wykonanie przez geodetę:   
1.Wytyczenia drogi, sporządzenia pomiarów 
kontrolnych, sporządzenia w 3 egz.inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej 
2.wykonanie pomiarów uzupełniających i innych 
prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej 
realizacji robót 
Wykonanie wykopu pod poszerzenie z odwozem 
gruntu poza teren budowy wraz z wyprofilowaniem i 
zagęszczeniem podłoŜa 
Warstwa odsączająca z piasku średniego, grubość po 
zagęszczeniu 15 cm 
560,0  
Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm,grubość 
warstwy 24 cm-na poszerzeniach 
560,0  
Oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej 
emulsją asfaltową 
3 920,0 
Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych 
(podłoŜa)emulsją asfaltową 
3 850,0 
Wyrównanie  podbudowy do istn.nawierzchni 
mieszanką min.-bitumiczną asfaltową do profilu 
beton asfaltowy AC W 16 50/70 warstwy średniej 
gr. 4cm (  ilość masy 100 kg/m2) 
56,0   
Warstwa wyrównawcza  z betonu asfaltowego AC 
16 50/70 grub. 4cm w ilości 125 kg/m2  
490,0 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC S8  
grub. 4cm po zagęszczeniu 
3 850,0 
Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o 
gr.warstwy 10 cm 
280,0 
Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD o 
średnicy 400mm, ułoŜonych na podsypce  piaskowej 
70,0 
Prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o średnicy 
40cm 
26,0 
Umocnienie poboczy kruszywem niesortowanym 
0/31,5 o gr. warstwy 10 cm przy krawędzi jezdni 
1 050,0 
Renowacja rowów drogowych 
1 380,0 
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                                                                                                                                                    Razem   
                                                                                                                                                     VAT  
                                                                                                                                                     Ogółem  

 



 
PRZEDMIAR  ROBÓT 

Zad II. Przebudowa drogi powiatowej nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów  odc. w m. Chlewiska o długości 
650,0m 
 

Jednostka  
Lp. 

   
Opis  robót Nazwa                        Ilość 

1 2 3 4 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
10. 
 
 

 Roboty przygotowawcze  
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w 
terenie równinnym  
Inwentaryzacja powykonawcza w 3 egz. 
Roboty ziemne 
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni głębokości 35 
cm w gruncie kat.II-IV z wyprofilowaniem i zagęszczeniem 
650 x 0,40   
Podbudowa 
Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na 
poszerzeniu, grubość po zagęszczeniu 12 cm 
650 x 0,40 
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm,grubość warstwy 
po zagęszczeniu 24 cm na poszerzeniu 
650 x 0,40 
Wyrównanie istniejącej podbudowy beton asfaltowy AC W 
16 50/70 gr. 4cm ( w ilości 100 kg/m2) 
650 x 0,40 x 0,1  
 
Nawierzchnia 
Skropienie podbudowy na poszerzeniu asfaltem 
650 x 0,40 
Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z betonu 
asfaltowego AC 16 50/70 grub. 4cm (w ilości 100 kg/m2)  
650 x 5,55  
Skropienie wiązania międzywarstwowego asfaltem w ilości 
0,1-0,3 kg/m2,  
650 x  5,50 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC S 1150/70 
grub. 4cm 
650 x 5,5 
Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 warstwa 
górna, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 6 cm 
650 x 2 x 0,75 
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3 575,00        
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KOSZTORYS  OFERTOWY 
Przebudowa drogi powiatowej nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów  odc. w m. Chlewiska o długości 600,0m 
 

  Jednostka  
L
p. 

  Wyszczególnienie elementów 
           rozliczeniowych Nazwa                        Ilość 

Cena jedn. 
     / zł / 
 

Wartość 
/ netto / 
    zł 

1 2 3 4 5 6 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 
7. 
 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
10
. 
 
 

 Roboty przygotowawcze  
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych w terenie równinnym  
Inwentaryzacja powykonawcza w 3 egz. 
Roboty ziemne 
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni 
głębokości 35 cm w gruncie kat.II-IV z 
wyprofilowaniem i zagęszczeniem 
260,0   
Podbudowa 
Wykonanie i zagęszczenie warstwy 
odsączającej na poszerzeniu, grubość po 
zagęszczeniu 12 cm 
260,0 
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/63mm,grubość warstwy po zagęszczeniu 24 
cm na poszerzeniu 
20,0 
Wyrównanie istniejącej podbudowy beton 
asfaltowy AC W 16 50/70 gr. 4cm ( w ilości 
100 kg/m2) 
24,0 
Nawierzchnia 
Skropienie podbudowy na poszerzeniu asfaltem 
240,0 
Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z 
betonu asfaltowego AC 16 50/70 grub. 4cm (w 
ilości 100 kg/m2)  
3 607,50  
Skropienie wiązania międzywarstwowego 
asfaltem w ilości 0,1-0,3 kg/m2,  
3 575,0 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC S 
1150/70 grub. 4cm 
3 575,0 
Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 
0/31,5 warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 6 cm 
975,0 
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                                                                                                                                                      Razem   
 

                                                                                                                                     VAT 
 

 

                                                                                                                                 Ogółem 
 

 

                                                                          
 
 



PRZEDMIAR  ROBÓT 
Zad III. Przebudowa drogi powiatowej nr 4020W Zaborowie- Omięcin-Koryciska na odc. Omięcin - Koryciska 
o długości 400,0m 
 

Jednostka  
Lp. 

   
Opis  robót Nazwa                        Ilość 

1 2 3 4 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
10. 
 
 

 Roboty przygotowawcze  
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w 
terenie równinnym  
 
Roboty ziemne 
Koryta wykonywane na na całej szerokości jezdni 
głębokości 36 cm w gruncie kat.II-IV z wyprofilowaniem i 
zagęszczeniem 
400 x 5,20   
Podbudowa 
Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na jezdni, 
grubość po zagęszczeniu 12 cm 
400 x 5,20 
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm,grubość warstwy 
po zagęszczeniu 24 cm  
400 x 5,10 
Nawierzchnia 
Skropienie podbudowy asfaltem 
400 x 5,05 
Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 16 50/70 grub. 
4cm   
400 x 5,05  
Skropienie wiązania międzywarstwowego asfaltem w ilości 
0,1-0,3 kg/m2,  
400 x  5,0 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC S 1150/70 
grub. 4cm 
400 x 5,0 
Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 warstwa 
górna, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 6 cm 
400 x 2 x 0,50 
Renowacja rowów bocznych 
400,0 x 2 
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KOSZTORYS  OFERTOWY 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4020W Zaborowie - Omięcin-Koryciska na odc. Omięcin - Koryciska o długości 
400,0m 

 

  
Jednostka  

Lp. 
   
Wyszczególnienie elementów 
   rozliczeniowych 

Nazwa                        Ilość 
Cena 
jedn. 
     / zł / 
 

Wartość 
/ netto / 
    zł 

1 2 3 4 5 6 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
10. 
 
 

 Roboty przygotowawcze  
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w 
terenie równinnym  
 
Roboty ziemne 
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni głębokości 
36 cm w gruncie kat.II-IV z wyprofilowaniem i 
zagęszczeniem 
2 080,0   
Podbudowa 
Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na jezdni, 
grubość po zagęszczeniu 12 cm 
2 080,0 
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm,grubość warstwy 
po zagęszczeniu 24 cm  
2 040,0 
Nawierzchnia 
Skropienie podbudowy asfaltem 
2 020,0 
Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 16 50/70 grub. 
4cm   
2 020,0  
Skropienie wiązania międzywarstwowego asfaltem w ilości 
0,1-0,3 kg/m2,  
2 000,0 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC S 1150/70 
grub. 4cm 
2 000,0 
Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 warstwa 
górna, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 6 cm 
400,0 
Renowacja rowów bocznych 
800,0 
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                                                                                                                                                    Razem   
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Załącznik  Nr 4 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
na roboty drogowe przy przebudowie drogi powiatowej nr 4003W: 

Szydłowiec - Antoniów – granica woj. 

Zad. I   

 

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 kruszywa stabilizowanego mechaniczni e (mieszanka optymalna).  

Podbudowę naleŜy wykonać z kruszywa 0/63mm i 0/31,5mm o uziarnieniu ciągłym, mieszczącym się 

pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w normie PN-S-06102/97. Stosowane materiały powinny 

spełniać wymagania w/w normy. Zagęszczenie naleŜy wykonać najpierw walcem ogumionym, a 

następnie wibracyjnym. Wykonanie podbudowy i ułoŜona podbudowa winny spełniać wymagania normy 

PN-S-06102/97. Przed przystąpieniem do robót receptura mieszanki podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

5. 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. 

6. 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. 

7.  Siatka przeciwsp ękaniowa. 

Dla zabezpieczenia warstwy ścieralnej przed spękaniami podłuŜnymi na połączeniu istniejącej konstrukcji 

jezdni i projektowanego poszerzenia naleŜy ułoŜyć warstwę siatki Armapal GL 100KN/m.  



Siatkę o szerokości 0,75m naleŜy ułoŜyć na połączeniu istniejącej konstrukcji jezdni i projektowanego 

poszerzenia, lokalizacja - zgodnie z dokumentacją projektową. Łączenia poprzeczne naleŜy wykonać na 

zakład minimum 20cm. Warstwę siatki naleŜy układać na skropionej warstwie wyrównawczej. Siatka 

powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM i musi być zaakceptowana przez Inwestora.  

 

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. Chodniki. 

Chodniki naleŜy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej, kolorowej grubości 6cm na podsypce 

cementowo-piaskowej o grubości 3cm, podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa 

grubości 12cm i podsypce piaskowej grubości 10cm. Stosowana kostka winna spełniać wymagania 

normy BN-80/6775-03/01. 

ObrzeŜa chodnikowe wibroprasowane 8x30x100cm winny spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/04.  

Do układania chodników Wykonawca moŜe przystąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

stosowanych wyrobów. 

3. 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. 

4. Pobocze utwardzone z kostki betonowej. 

Nawierzchnię pobocza utwardzonego naleŜy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej 

grubości 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm, podbudowie z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 15cm i podsypce piaskowej grubości 10cm. Pobocze 

utwardzone od strony istniejącej jezdni naleŜy ograniczyć obrzeŜem betonowym wibroprasowanym 

20x30x100cm, ułoŜonym na ławie betonowej z oporem z betonu  B10. Natomiast od strony rowu pobocze 

utwardzone z kostki naleŜy ograniczyć obrzeŜem betonowym 8x30x100cm ułoŜonym na ławie betonowej 

z oporem z betonu  B10 i podsypce piaskowej grubości 10cm. Stosowana kostka winna spełniać 

wymagania normy BN-80/6775-03/01.  

ObrzeŜa chodnikowe wibroprasowane 8x30x100cm winny spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/04. 

Do układania kostki Wykonawca moŜe przystąpić po zatwierdzeniu stosowanych wyrobów.  

5. Pobocze z kruszywa niesortowanego. 

Nawierzchnię pobocza w przekroju szlakowym naleŜy wykonać z kruszywa łamanego niesortowanego 

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy kruszywa po zagęszczeniu powinna 

wynosić 10cm. Wykonane pobocze powinno spełniać wymagania normy PN-S-06102/97. Przed 

przystąpieniem do robót kruszywo podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 



6. Ściek z elementów betonowych prefabrykowanych. 

     Od km 8+726,00 do km 8+826,00 przy lewej krawędzi jezdni naleŜy ułoŜyć ściek betonowy z elementów 

prefabrykowanych typu „korytko” na ławie betonowej z oporem  z betonu B10. Ławę betonową naleŜy 

ułoŜyć na podsypce piaskowej grubości 10cm w deskowaniu.  

6.1 Elementy ściekowe 

Elementy ściekowe betonowe korytkowe powinny być wykonane zgodnie z kartą 01.03 Katalogu 

Powtarzalnych Elementów Drogowych i dokumentacją projektową. 

Prefabrykaty ścieku muszą odpowiadać następującym wymaganiom: 

- beton klasy co najmniej B-25 

- nasiąkliwość betonu < 5% 

- ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm, 

- odporność na działanie mrozu - F 150, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z wymaganiami PN-B-06250 dla przyjętej 

klasy betonu. 

Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zwartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie 

powinna przekraczać 3mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

- dla wysokości i szerokości ± 3mm, 

- dla długości ± 8mm. 

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania. 

6.2. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin 

NaleŜy stosować mieszankę cementowo-piaskową 1:4 

3.3. Materiały do posadowienia ścieków 

Elementy ściekowe betonowe posadowione są na ławie o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. 

Ława wykonana z betonu klasy B-10 według PN-B-06250.  

3.4. Wykonanie ścieku 

Betonowe elementy ścieku posadowione będą na ławie betonowej z betonu B-10. Grubość ławy 

określono w Dokumentacji Projektowej.  

Przed ułoŜeniem ścieków naleŜy krawędź jezdni posmarować bitumiczną masą zalewową. Grubość 

warstwy 1-2cm. 

Ściek ułoŜyć na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo – piaskowej grubości 3cm. Ustawianie 

prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku.  

Spoiny pomiędzy elementami prefabrykowanymi nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny 

między elementami prefabrykowanymi ścieku powinny być zalane zaprawą cementową, zatarte i 

wygładzone. Górną część szczelin pomiędzy ściekiem a  jezdnią wypełnić masą zalewową.  

7. Studzienki ściekowe. 

     W przekroju ulicznym odwodnienie drogi  odbywać się będzie przez studzienki ściekowe wykonane z 

kręgów betonowych Ø500 z Ŝelbetowym pier�cieniem odci¹æaj¹cym i wpustem ulicznym typ ciźæki, 

pod³¹czonych przykanalikiem z rur PVC Ø200 do istniejącego kanału deszczowego. W przekroju 

półulicznym odwodnienie drogi odbywać się będzie poprzez rowy drogowe i studzienki ściekowe 



włączone przykanalikiem z rur PVC Ø200 do rowu lub istniejącego przepustu. Elementy robót ulegające 

zakryciu naleŜy odebrać przed zasypaniem.  

 Skarpy rowów o pochyleniu 2:1 naleŜy umocnić płytami aŜurowymi, natomiast dno rowy naleŜy wykonać 

z bloczków betonowych 12x24x38cm, układanych na podsypce piaskowej grubości 10cm. 

8. Zakładanie nowych trawników. 

W miejscu zakładania nawierzchni trawiastej nie mogą znajdować się jednolite warstwy betonu, asfaltu 

lub gruzu. JeŜeli występują wyŜej wymienione przeszkody naleŜy je usunąć (występującą ziemię 

urodzajną przekopujemy do głębokości 20cm.) Głębokość koryta pod wykonanie trawników wynosi 20cm. 

Wykonane koryto uzupełniamy ziemią urodzajną (czarnoziem) o grubości warstwy 20cm wolną od 

chwastów. Warstwę ziemi wyrównujemy (grabimy), nadając spadek w kierunku jezdni – 0,5–1,0%, 

przygotowując ją do wysiewu nasion. Wysokość ziemi po wałowaniu powinna wynosić 3–5cm poniŜej 

poziomu górnej krawędzi obrzeŜy chodnikowych i krawęŜników drogowych. Trawę siejemy po 2-3 dniach 

po wyrównaniu ziemi. Do siewu stosujemy ogólnodostępne mieszanki traw, które spełniają następujące 

wymagania: 

- trawy niskie, wolnorosnące, 

- odporne na deptanie, 

- wytrzymałe na warunki miejskie. 

Najbardziej odpowiednie trawy spełniające te warunki to odmiany tzw. gazonowe. Ilość wysiewanych 

nasion traw na 1m2 wynosi 30–40g lub zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu nasion.  

Po wysiewie wałujemy walcem lekkim lub średnim, posypujemy cienką warstwą (ok. 1cm) ziemi 

próchniczej i ponownie wałujemy. W razie suszy teren objęty wysiewem naleŜy podlać (ilość wody w 

zaleŜności od potrzeb). Ziemia w podłoŜu oraz nawoŜona powinna być oczyszczona z rozłogów perzu, 

korzeni chwastów, kamieni, gruzu, szkła i innych śmieci. 

III. Roboty bitumiczne.  

1. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego . 

Warstwę wiąŜącą naleŜy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu  0/12,8mm dla nawierzchni 

zaprojektowanej dla obciąŜenia ruchem KR1-2 i KR2 zgodnie z załącznikiem D normy PN-S-96025. 

a) Rodzaje materiałów 

Dla betonu asfaltowego w warstwie wiąŜącej naleŜy zastosować następujące materiały: 

- kruszywa zgodnie z tablicą D1 normy PN-S-96025, 

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

- asfalt drogowy D50/70, 

- 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 D2 normy PN-S-96025. 

c) Właściwości mieszanki mineralno – asfaltowej. 

Wymagania wobec mieszanki mineralno - asfaltowej winny być zgodne z tablicą  D3 normy PN-S-96025. 

2. 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. 

3. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych. 

Za opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych dla poszczególnych warstw 

bitumicznych nawierzchni odpowiada Wykonawca robót. Przedstawione Zamawiającemu  

recepty winny być opracowane dla konkretnych materiałów do wbudowania i przy wykorzystaniu 

reprezentatywnych próbek materiałów. 

4. Wykonanie robót . 

Sprzęt, maszyny i urządzenia powinny gwarantować prawidłowe pod względem jakości wykonanie robót. 

4.1. Skropienie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie . 

Do skropienia naleŜy zastosować emulsję kationową szybkorozpadową lub asfalt upłynniony 

szybkoodparowalny w ilości 0,5÷0,7kg/m2. Sprzęt do skropienia winien odpowiadać "Specyfikacji GDDP 

D–04.03.01r. Oczyszczenie i skropienie” – wyd. 1998r. 

Nie dopuszcza się skropienia ręcznego.  

Skropienie winno być zgodne z normą PN-S-96025. 

4.2. Skropienie warstwy wyrównawczej. 

Warstwę  wyrównawczą naleŜy skropić emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,1÷0,3kg/m2.  

Pozostałe wymagania jak w pkt 4.1. 

4.3. Wbudowanie betonu asfaltowego. 

Wbudowanie powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej 

pogodzie zgodnie z warunkami PN-S-96025 pkt 3.5.2. 

Układarka powinna być sterowana elektronicznie, o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni i 

posiadającej następujące wyposaŜenie: 

- automatyczne sterowanie pozwalające na ułoŜenie warstwy zgodnie z załoŜoną grubością 

-  podgrzewaną płytę wibracyjną. 

Układarka winna mieć moŜliwość układania szerokości 7m oraz zmiany (regulacji) szerokości układania. 



Wbudowanie i zagęszczenie betonu asfaltowego winno odbywać się zgodnie z normą PN-S-96025:2000. 

Beton asfaltowy naleŜy układać całą szerokością jezdni (bez spoin podłuŜnych). Połączenie z istniejącą 

nawierzchnią naleŜy wykonać w linii prostej poprzez obcięcie krawędzi piłą. 

4.4. Transport mieszanki. 

Do transportu betonu asfaltowego naleŜy uŜywać wyłącznie samochodów - wywrotek. Samochody 

powinny posiadać ładowność nie mniejszą niŜ 10Mg. Wnętrze skrzyni naleŜy spryskać niezbędną 

ilością środka zapobiegającego przyklejaniu się mieszanki. Samochody muszą być wyposaŜone w 

plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie transportu.  

Skrzynie samochodów wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie 

rozładunku. 

4.5. Wykonanie złączy. 

Złącza poprzeczne wynikające z dziennej działki naleŜy wykonać przez równe, pionowe obcięcie a 

następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem. 

Spoiny poprzeczne powinny być wykonane w linii prostej. 
4.6. Inny sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na budowie takiego sprzętu jak: skrapiarka, szczotki, piła do 

obcinania warstwy mieszanki. Na budowie musi się znajdować do dyspozycji nadzoru komplet 

przyrządów pomiarowych takich jak: łata, klin, taśma, niwelator, termometr itp. 

6. Wymagania ogólne . 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez własne laboratorium pełnego zakresu badań 

określonych w w/w normach. 

6.1. Kontrola jakości materiałów. 

Pochodzenie kruszywa, lepiszcza i środka adhezyjnego oraz ich jakości podlegają akceptacji 

Zamawiającego. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu wyniki badań jakości poszczególnych 

składników masy betonu asfaltowego. 

Kontrola jakości materiałów obejmuje badania: 

analizę sitową kruszyw łamanych i określenie ich gatunku na podstawie PN-B-11112, 

stabilność i odkształcenie wg BN-70/8931-09 na próbkach wg Marshalla, 

sprawdzenie warunków  atmosferycznych, 

sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w trakcie produkcji.   

 

IV. Oznakowanie.  

Oznakowanie robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania: odcinka robót, zmian organizacji ruchu na czas robót i 

ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na obszarze wykonanego oznakowania. 

W ramach powyŜszego naleŜy wykonać: 

projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu na czas robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonaniu nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177 poz. 1720).  



dokonać oznakowania terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, 

c) wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego projektu czasowej 

organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.), 

d) w okresie trwania robót (do czasu oddania ulicy do ruchu) utrzymywać w stanie sprawności 

oznakowanie robót, o którym mowa w pkt. b oraz wykonane obiekty, roboty, o których mowa w pkt. c, 

e) po wykonaniu docelowej organizacji robót zlikwidować czasowe oznakowanie terenu oraz obiekty (drogi 

tymczasowe, objazdy itp.). Uzyskane z likwidacji materiały, urządzenia stanowią własność  

wykonawcy (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe, itp.). 

 

V. 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 z 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. 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU  ROBÓT DLA ZAD. ii i III 

  
1. Opis techniczny. 
 
- Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ułoŜeniem nawierzchni na drogach powiatowych przy wykorzystaniu mieszanek mineralno-asfaltowych dla 
ruchu KR 1-2  
 
- Zakres robót. 
Zakres robót został wyszczególniony w przedmiarze robót. 
- Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania – zgodnie  z niniejszą specyfikacją 
techniczną, dokumentacją projektową oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały. 
- Kruszywo. 
Do wykonania mas betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej naleŜy zastosować następujący asortyment 
kruszyw: 

a) kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 
- z litego surowca skalnego, ze skał: 
- magmowych 
- przeobraŜonych  
- osadowych, 

b) kruszywo łamane zwykłe wg PN –B-11112:1996 
c) Ŝwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 
d) grys i Ŝwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 
e) piasek wg PN-B-11113:1996 
f) wypełniacz mineralny wg PN –S-96504:1961 

 
Do wykonania mas betonu asfaltowego dla  warstwy wyrównawczej i wzmocnień naleŜy zastosować grysy 
inne niŜ bazalty: 

a) kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 
- z litego surowca skalnego, ze skał: 
- magmowych 
- przeobraŜonych  
- osadowych, 

b) kruszywo łamane zwykłe wg PN –B-11112:1996 
c) Ŝwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 
d) grys i Ŝwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 
e) piasek wg PN-B-11113:1996 
f) wypełniacz mineralny wg PN –S-96504:1961 

- Asfalt. 
Do mieszanek bitumicznych typu betonowego objętych niniejszą specyfikacją naleŜy zastosować asfalt 
drogowy D-50 spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. 
- Masa mineralno – asfaltowa. 
Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi je Zamawiającemu do zatwierdzenia 
przed rozpoczęciem robót. Recepty powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy. Produkcja, 
moŜe odbywać  się jedynie na podstawie zatwierdzonej receptury. Zmiana składników masy betonu 
asfaltowego wymaga akceptacji Zamawiającego oraz opracowania nowej receptury i jej zatwierdzenia. 
3. Wykonanie robót. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia powinny gwarantować prawidłowe pod względem jakości wykonanie robót. 
- Przygotowanie podłoŜa. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania powierzchnia drogi winna być oczyszczona szczotkami 
mechanicznymi lub spręŜonym powietrzem oraz skropiona bitumem. Powierzchnia powinna być czysta i 
sucha. Wskazane jest stosowanie urządzeń dwuszczotkowych. 



Do skropienia naleŜy zastosować emulsję kationową szybkorozpadową lub asfalt upłynniony 
szybkoodparowalny w ilości 0,5÷0,7kg/m2. Sprzęt do skropienia winien odpowiadać "Specyfikacji GDDP D–
04.03.01r. Oczyszczenie i skropienie” – wyd. 1998r. 

Nie dopuszcza się skropienia ręcznego.  
Skropienie winno być zgodne z normą PN-S-96025. 

- Wbudowanie mieszanki mineralno – bitumicznej i destruktu asfaltowego 
Wbudowanie nawierzchni powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy suchej 
i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyŜej 10oC przy zachowaniu reŜimu technologicznego. 
Zaleca się stosować układarkę sterowaną elektronicznie, o wydajności  skorelowanej z  wydajnością 
wytwórni i posiadającej następujące wyposaŜenie: 
a) automatyczne sterowanie pozwalające na ułoŜenie warstwy zgodnie z załoŜoną grubością, 
b) podgrzewaną płytę wibracyjną. 

 
Do zagęszczania mieszanek mineralno – bitumicznych naleŜy stosować  walec statyczny ogumiony i walec 
wibracyjny. Nawierzchnię naleŜy wykonać na całej szerokości bez szwa. 
- Warstwa wyrównawcza (profilowa). 
Warstwę wyrównawczą naleŜy wykonać z destruktu asfaltowego średnioziarnistego mechanicznie za 
pomocą układarki.   
- Warstwa ścieralna. 
Warstwę ścieralną naleŜy wykonać z betonu asfaltowego średnioziarnistego zamkniętego.  
- Oznakowanie robót. 
Oznakowanie robót powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 
roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003 Nr 177 poz. 1729). Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania odcinka 
robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze. 
- Transport mieszanki. 
Do transportu betonu asfaltowego naleŜy uŜywać wyłącznie samochodów – wywrotek. Czas trwania 
transportu  nie moŜe przekroczyć jednej godziny            (około 30 km). Samochody powinny posiadać 
ładowność nie mniejszą niŜ 10 Mg. Wnętrze skrzyni naleŜy spryskać niezbędną  ilością środka 
zapobiegającego przyklejaniu się mieszanki. Samochody muszą być wyposaŜone w plandeki, którymi 
przykrywa się mieszankę w czasie transportu. Skrzynie samochodów – wywrotek powinny być dostosowane 
do współpracy z układarką w czasie rozładunku. 
- Wykonanie złączy. 
Złącza poprzeczne wynikające z dziennej działki naleŜy wykonać przez równe, pionowe obcięcie a następnie 
posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem. Spoiny poprzeczne powinny być 
wykonane w linii prostej. 
- Inny sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na budowie takiego sprzętu jak: skrapiarka, szczotki, piła do 
obcinania warstwy mieszanki. 
Na budowie musi znajdować się do dyspozycji nadzoru komplet przyrządów pomiarowych jak: łata, klin, 
taśma, niwelator, termometr itp. 
 
4. Kontrola jakości robót. 
Wykonawca zobowi ązany jest do wykonania pełnego zakresu bada ń określonych w PN-74/S-96022. 

Badania kontrolne obejmuj ą cały proces budowy i powinny by ć wykonywane z cz ęstotliwo ścią 
gwarantuj ącą zachowanie jako ści robót oraz gdy za Ŝąda tego inspektor nadzoru. Badania jako ści 

materiałów i mieszanki betonu asfaltowego wykonawca  przeprowadza na własny koszt.  
- Kontrola jakości materiałów. 
Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich jakość podlegają akceptacji Zamawiającego. Wykonawca 
powinien przedstawić zamawiającemu wyniki badań jakości poszczególnych składników masy betonu 
asfaltowego. 
- Kontrola jakości materiałów obejmuje badania: 

a) analizę sitową kruszyw łamanych i określenie ich gatunku , 
b) analizę sitową mączki, 
c) właściwości uŜytego asfaltu. 

- Kontrola jakości produkcji mieszanki betonu asfaltowego. 
Kontroli podlegają: 

a) skład masy betonu asfaltowego – zgodność z recepturą, 
b) stabilność i odkształcenie wg BN-70/8931-09 na próbkach wg Marshalla, 
c) sprawdzenie warunków atmosferycznych, 
d) sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego  w trakcie produkcji, 
e) jakość ułoŜonej nawierzchni, 



2. sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zagęszczenia, 
3. wskaźnik zagęszczania, 
4. zawartość wolnych przestrzeni, 
5. nasiąkliwość, 
6. szerokość i grubość warstw, 
7. równość w kierunku poprzecznym, 
8. sprawdzenie rzędnych niwelety za pomocą niwelatora, 

 
- Dokumentacja wyników pomiarów i badań. 
Wszystkie wyniki badań muszą być opracowane w sposób uzgodniony z zamawiającym. NaleŜy je 
sporządzić w dwóch egzemplarzach – oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy.  
 
5. Obmiar robót. 

Jednostki obmiarowe asortymentu robót okre ślone s ą w kosztorysie. Obmiar robót polega na 
określeniu faktycznego zakresu robót oraz rzeczywistych ilo ści wbudowanych materiałów. Obmiar 

robót obejmuje roboty okre ślone w umowie oraz nieprzewidziane, których potrzeb ę wykonania 
uzgodniono w trakcie trwania robót pomi ędzy Wykonawc ą a Zamawiaj ącym. 

 
 
6. Odbiór 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. 
Przed zgłoszeniem robót do odbioru naleŜy zebrać i uporządkować wszystkie wyniki badań i pomiarów. 
 
7. Podstawa płatności. 

Zasady płatno ści za wykonanie robót okre śla umowa. 
 
D.04.04.02                                      PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO  0/63mm 

                   STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej  (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych  z wykonaniem  podbudowy  z kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  
 
1.2.  Zakres  stosowania  ST 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  
realizacji  robót  wymienionych  w  pkt 1.1 
 
1.3.  Zakres  robót  obj ętych  ST 
Roboty  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i  mające  na celu  wykonanie  na  odcinku  nowo 
projektowanym  warstwy  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości do 
20 cm. 
 
1.4. Określenia  podstawowe 

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  normą BN-64/8933-02,  normami związanymi,  
wytycznymi  i  określeniami  podanymi  w  ST D-M.00.00.00 “Wymagania  ogólne”. 
Stabilizacja  mechaniczna – proces  technologiczny  polegający  na  odpowiednim  zagęszczeniu  
kruszywa  o  właściwie  dobranym  uziarnieniu,  przy  wilgotności  optymalnej. 
 
1.5.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót 
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót   podano  w  ST D-M 00.00.00  “Wymagania  ogólne”, pkt 1. 

2.  Materiały 
Materiałem do  wykonania  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  powinno  
być  kruszywo  łamane  uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca  skalnego  lub kamieni  narzutowych  i 
otaczaków  albo  ziarn  Ŝwiru  większych  od  8 mm. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 



powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub Ŝwiru, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. 
Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub Ŝwiru z dodatkiem kruszywa łamanego, spełniająca 
wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo łamane moŜe pochodzić z przekruszenia ziarn Ŝwiru lub 
kamieni narzutowych albo surowca skalnego. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 2.3.2. 
3. Sprzęt 
Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych naleŜy stosować : 
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposaŜone w urządzenia dozujące wodę 
- układarki kruszywa 
- walce ogumione, walce stalowe gładki wibracyjne lub statyczne 
Cały sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
4. Transport  
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu.  
Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie mniej niŜ 
75% wagowo ziarn przekruszonych, posiadających więcej niŜ jedną przełamaną powierzchnię. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe pod warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa 
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. JeŜeli podłoŜe wykazuje jakiekolwiek wady, to 
powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Podbudowa powinna być wytyczona zgodnie z Dokumentacją Projektową i ukształtowana według wcześniej 
przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek.  
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą przejściową i wilgotności optymalnej 
naleŜy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
 
5.3. Wbudowywanie  mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana warstwami o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Układana warstwa powinna być wyprofilowana 
i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.4  Zagęszczanie  
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być wyrównane przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aŜ do otrzymania równej powierzchni. 
Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy. Kontrolę 
zagęszczenia ułoŜonej warstwy naleŜy przeprowadzić metodą Proctora wg. PN-88/B-04481 (metoda II )    
5.4.1  Nośność   
Nośność naleŜy sprawdzać jedną z podanych metod : 
- metodą obciąŜeń płytowych 
- metodą ugięć spręŜystych za pomocą belki Benkelmana pod obciąŜeniem kołowym 57,5 kN. 
Wymiar płyty pomiarowej musi być 5-krotnie większy od maksymalnego wymiaru ziarna. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej określonej według 
normalnej próby Procktora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony 
powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłoŜonej warstwy i napowietrzenie. JeŜeli wilgotność kruszywa 
jest niŜsza od optymalnej, materiał w rozłoŜonej warstwie powinien być zwilŜony wodą i równomiernie 



wymieszany. Wilgotność przy zagęszczeniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją -1% , + 
2%. 
 
5.5. Odcinek próbny 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien wykonać odcinek próbny w celu stwierdzenia : 
- prawidłowego doboru sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczenia 
- określenia koniecznej grubości warstwy materiału w stanie luźnym dla uzyskania wymaganej grubości 
warstwy w stanie zagęszczonym. 
- określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego zagęszczenia warstwy. 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po akceptacji Inspektora Nadzoru.  

 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw na reprezentatywnych 
próbkach. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w tablicy 1,2,3 a wyniki naleŜy 
przedstawić Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania.  
6.2. Badania wła ściwo ści kruszywa w czasie budowy 
Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych naleŜy sprawdzić na próbkach pobranych w 
sposób losowy z rozłoŜonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Badania pełne kruszywa obejmujące ocenę 
wszystkich właściwości powinny być przeprowadzane przez Wykonawcę w przypadku zmiany źródła poboru 
materiałów w czasie realizacji robót i w innych przypadkach określonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.2.1  Badanie wilgotno ści kruszywa 
Wilgotność materiału kontroluje się po jego rozłoŜeniu bezpośrednio przed przystąpieniem do zagęszczania. 
Uzyskane wyniki powinny być zgodne z p.5.4 
6.2.3  Nośność i zagęszczenie warstwy 
Wymagania dotyczące oceny nośności i zagęszczenia warstwy podbudowy podano w p.5.4 tablica 4 NaleŜy 
wykonać co najmniej 10 pomiarów na 3000 m2 lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. 
± 10%. 
 
6.3  Badania i pomiary wykonanej podbudowy 
6.3.1  Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. W przypadku wykonania podbudowy w 
dwóch warstwach naleŜy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
Grubość warstwy naleŜy mierzyć po jej zagęszczeniu : 
- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kaŜdej dziennie działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 400 m2 i co 25 m 
- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niŜ raz na 1000 m2. 
Dopuszczalne odchyłki od grubości projektowanej nie powinny przekraczać ± 10 %  
6.3.2  Równość podbudowy 
Równość podłuŜną podbudowy naleŜy mierzyć w osi kaŜdego pasa ruchu planografem w sposób ciągły lub 
4-metrową łatą co 25 m. Równość poprzeczną podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą co 25 m. 
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 12 mm. 
6.3.3  Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Pomiar spadków 
poprzecznych naleŜy przeprowadzać 10 razy na 1 km, a ponadto na początku , w środku i na końcu krzywej 
przejściowej oraz na początku i końcu łuku poziomego. 
Dopuszczalne róŜnice w stosunku do wartości projektowych nie powinny przekraczać więcej niŜ ± 0,5%. 
6.3.4  Rzędne podbudowy    
Rzędne naleŜy sprawdzać co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach. RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej 
podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i – 2 cm. 
6.3.5  Ukształtowanie osi podbudowy 
Ukształtowanie osi podbudowy naleŜy sprawdzać nie rzadziej niŜ co 25 m oraz dodatkowo na początku, w 
środku i na końcu krzywej przejściowej. Oś podbudowy w planie nie moŜe być  przesunięta w stosunku do 
osi projektowanej o więcej niŜ 3 cm. 
6.3.6  Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy naleŜy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość podbudowy nie moŜe się 
róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm i  - 5 cm. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 



 
8. Odbiór robót 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom robót zanikających. Odbiór  podbudowy powinien być 
przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru.   

 
 
9. Podstawa płatno ści 
Płaci się za m2 wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie grubości 20 cm, według ceny jednostkowej. 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłoŜenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
1. PN-87/B-01100         Kruszywo mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
2. PN-87/S-02201          Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia  
3. PN-76/B-06714/00     Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
4. PN-76/B-06714/12     Kruszywa mineralne. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych 
5. PN-78/B-06714/13     Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych 
6. PN-91/B-06714/15     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
7. PN-78/B-06714/16     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren 
8. PN-77/B-06714/17     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
9. PN-78/B-06714/19     Kruszywa mineralne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
10. PN-78/B-06714/42   Kruszywa mineralne. Oznaczenia ścieralności w bębnie Los Angeles 
11. PN-79/B-06714/26   Kruszywa mineralne. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń organicznych 
12. PN-88/B-06714/48   Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci grudek  
gliny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

Nazwa i adres Wykonawcy lub nazwy i adresy 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia 
 
 
 

WYKAZ  ROBÓT / DO ŚWIADCZENIE  ZAWODOWE /  
 

Lp.   Charakterystyka  roboty 
budowlanej-nazwa , miejsce 
wykonywania i zakres, krótki opis 

Wartość robót  
budowlanych 
brutto (zł) 

Termin 
wykonania 
od – do (formuła) 
dzień/miesiąc/rok 

Nazwa i adres 
Odbiorcy robót 
budowlanych 

 
1. 

  
 
 
 

  

 
2. 

 
 
 
 

   

 
3. 
 
 

    

 
4. 
 
 

    

 
5. 
 
 

    

 
6. 
 
 

    

 
7. 
 
 

    

 
8. 
 
 

    

 
Uwaga : 
Do wykazu naleŜy załączyć dokument potwierdzający, Ŝe roboty zostały wykonane naleŜycie, w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę 
 
 
 
…………………………………….. dnia …………………………. 
 
                                                                                 
 
                                                                                                                   ………………………………………… 
                                                                                                                    podpis osoby uprawnionej  
 

 



załącznik Nr 6 do specyfikacji 
                       Istotnych Warunków Zamówienia 

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

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

.................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 
 
 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJAMI NA TE MAT ICH 

KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I DO ŚWIDCZENIA NIEZB ĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAK śE ZAKRESU 
WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNO ŚCI  

 
Informacje na temat doświadczenia 

 
Lp. Stanowisko (zakres 

wykonywanych czynności)/ imię i 
nazwisko 

Numer 
uprawnień 

 

Podstawa 
dysponowania 

osobami 
 

Nazwa, zakres 
zadania 

Wartość brutto 
robót 

Zleceniodawca Pełniona 
funkcja 

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

 
 
 

...................................................................................... 
(data i podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy) 
 
 
 
 



 
załącznik Nr 7 do specyfikacji 

                                                 Istotnych Warunków 
Zamówienia 

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

(miejscowość i data) 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ………………… 

i działając w imieniu 

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

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

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

(nazwa Wykonawcy) 
 
 
Oświadczam, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia oraz są członkami właściwego samorządu zawodowego. 

 
 
 
 
 

.............................................................. 
(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

WZÓR UMOWY 
Zał. nr 8 do siwz 

Umowa Nr… 
 
zawarta w dniu …………………. w Szydłowcu, w wyniku postępowania o zamówienie 
publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp pomiędzy: 
Powiatem Szydłowieckim z siedzibą przy pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, 
posiadającym REGON 670223215 oraz NIP: 7991963340,zwanym dalej w umowie 
„ZAMAWIAJ ĄCYM”, reprezentowanym przez: 
1. …………………………………………. 
2. …………………………………………. 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu …………………………………………….. 
a 
…………………………………….., z siedzibą przy ………., posiadającym 
REGON…………. oraz NIP: ……......... zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ” 
reprezentowanym przez: 
……………………………………….. 
o następującej treści: 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest …………………………………………………………………  
2. Szczegółowy zakres robót objętych umową określa: 
1) przekazana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik 

do umowy. 
2) specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik do umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, Ŝe zakres robót budowlanych określony w ust. 1 i 2 nie budzi 

wątpliwości. Wykonawca wyklucza moŜliwość powoływania się na niezrozumienie 
zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie 
wynagrodzenia oraz potwierdza, Ŝe nie będzie Ŝądał podwyŜszenia wynagrodzenia 
wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, nawet gdyby w czasie zawarcia 
umowy nie moŜna było ich przewidzieć. 

§ 2. 
Przedstawiciele Stron na budowie 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki kierowania budową i ustanawia kierownika 
budowy w osobie: ……………………….. (uprawnienia budowlane nr …………………. 
w specjalności ………………..). 

2. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski i wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego 
w osobie…………………………………………………………….(uprawnienia 
budowlane nr …………………. w specjalności ………………..). 

3. Strony zastrzegają sobie moŜliwość zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 w trakcie 
realizacji niniejszej umowy, przy czym zmiana, o której tu mowa, wymaga niezwłocznego 
powiadomienia drugiej Strony o jej dokonaniu w formie pisemnej. Zmiana dokonana 
przez jedną ze Stron wywołuje skutek z chwilą doręczenia drugiej Stronie pisma 
zawierającego powiadomienie. 

 
 
 



§ 3. 
Terminy realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy do dnia 
……………………... 

2. Zamawiający wprowadzi i przekaŜe Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni 
roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy. Strony na tę okoliczność sporządzą 
protokół przekazania i objęcia terenu budowy. 

3. Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru końcowego 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uŜytkowanie przy zachowaniu wymogów określonych 
w § 5. Za datę odbioru końcowego przedmiotu umowy uznaje się datę zatwierdzenia 
protokołu końcowego odbioru robót przez osoby wyznaczone ze strony Zamawiającego. 
Odbiór końcowy zakończy się w terminie określonym w ust. 1. 

 
§ 4. 

Obowiązki Zamawiającego 
1. NiezaleŜnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach niniejszej Umowy 

do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
1) protokolarne wprowadzenie i przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 

wymienionym w § 3 ust. 2 wraz z wydaniem pozwolenia na budowę oraz dziennika 
budowy; 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego; 
3) sprawdzenie ilości oraz jakości robót podlegających zakryciu oraz przeprowadzenie 

odbiorów częściowych i końcowego odbioru przedmiotu umowy; 
4) zapłacenie Wykonawcy naleŜnego wynagrodzenia, z zastrzeŜeniem postanowień § 3 

ust. 3. 
 

§ 5. 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca, niezaleŜnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach 
niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 12 ust. 1, jest 
zobowiązany do: 

1) przejęcia terenu budowy od Zamawiającego w terminie podanym w § 3 ust. 2;. 
2) sporządzenia przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych: 
a) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu i warunków 

prowadzenia robót budowlanych, 
3) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy o rozmiarach koniecznych 

do realizacji robót i do umoŜliwienia wykonywania czynności przez inspektora nadzoru; 
4) wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi normami 

oraz przepisami prawa w szczególności ustawy Prawo budowlane; 
5) zapewnienia bezpieczeństwa poŜarowego oraz bezpiecznych warunków realizacji 

przedmiotu umowy i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy; 
6) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy, 

a w szczególności do utrzymywania obszaru robót w stanie wolnym od zbędnych 
przeszkód; 

7) usunięcia po zakończeniu robót wszelkich zbędnych materiałów, urządzeń i odpadów 
oraz pozostawienia całego terenu budowy i obiektu oraz jego otoczenia w stanie czystym 
i uporządkowanym, nadającym się do uŜytkowania zgodnie z przeznaczeniem; 

8) zaopatrzenia pracowników w ubrania robocze z widoczną nazwą lub znakiem firmy 
Wykonawcy, pozwalające na ich identyfikację; 



9) informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu 
w terminie do 3 dni od ich wystąpienia. JeŜeli Wykonawca nie poinformuje o tych 
faktach, jest zobowiązany na Ŝądanie inspektora nadzoru odkryć roboty lub wykonać 
otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego; 

10) informowania Zamawiającego o konieczności lub celowości dokonania zmiany 
technologii wykonania elementów robót. Konieczność bądź celowość dokonania zmian 
Strony potwierdzą w formie protokołu konieczności, podpisanego przez przedstawicieli 
obu Stron z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 8; 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia z winy 
Wykonawcy obiektu, dróg i otoczenia, placu budowy. 

3. Zgłoszenia Zamawiającemu na piśmie gotowości do obioru końcowego, po uzyskaniu 
od inspektora nadzoru wpisu w dzienniku budowy, potwierdzającego gotowość 
do odbioru. 

4. Dostarczenia Zamawiającemu nie później niŜ w dniu zgłoszenia gotowości wykonanych 
robót do odbioru końcowego, sporządzonej w języku polskim, w formie papierowej 
i elektronicznej w zakresie niniejszej umowy: 

1) dokumentacji powykonawczej – 3 szt.; 
2) protokołów z przeprowadzonych badań i prób; 
3) dokumentów dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania 

w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisani prawa; 
4) dokumentów gwarancji jakości producentów zamontowanych urządzeń; 
Dokumentacja winna być dostarczona w formie papierowej i elektronicznej: 
1) dla dokumentacji wytworzonej przez Wykonawcę - w formatach źródłowych 

edytowalnych (np.: AutoCad, .xls, .doc itp); 
2) w formacie PDF (równieŜ zeskanowane) wszystkie pozostałe, w tym wszystkie protokoły 

i dopuszczenia zawierające podpisy. 
5. Ponoszenia odpowiedzialności za działania i zaniechania podwykonawców 

jak za działania i zaniechania własne. 
6. Wywiezienia ewentualnej nadwyŜki lub dowiezienia ewentualnych niedoborów ziemi. 

Wykonawca sam określa odległość i miejsce wywozu i dowozu ziemi. 
7. Wywiezienia materiałów rozbiórkowych na miejsce określone przez Wykonawcę. 
8. Wyboru i realizacji skutecznej metody odwodnienia wykopów przy realizacji robót 

objętych zamówieniem, biorąc pod uwagę informacje zawarte w projekcie oraz własne 
rozeznanie warunków gruntowo-wodnych i poniesienia kosztów pompowania 
i wszystkich robót związanych z odprowadzeniem wód gruntowych w ramach ceny 
oferty, ustalenia we własnym zakresie miejsca zrzutu wody z wykopów, poniesienia 
odpowiedzialności materialnej w przypadku szkód wywołanych zalaniem wodą 
z wykopów. 

9. Oznakowania terenu budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenia go zgodnie 
z przepisami BHP oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności związanych 
z wdroŜeniem zaleceń z tym związanych. 

10. Wykonania badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych 
wymaganych na etapie odbioru. 

11. Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej łącznie z określeniem współrzędnych, realizacji 
przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami ZUD i innych instytucji, protokolarnego 
przekazania Zamawiającemu wykonanych robót. 

12. Wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji geodezyjno 
kartograficznej zawierającej dane umoŜliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, 
do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu – zgodnie 



z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133). 

13. Wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 
156, poz.1118 ze zm.). 

14. Przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z dokumentacją 
powykonawczą atestów i świadectw dopuszczających do stosowania (zgodnie 
z wymogami prawa budowlanego, przepisów przeciwpoŜarowych, sanitarno 
epidemiologicznych i inspekcji pracy) uŜyte przy realizacji przedmiotu umowy materiały 
budowlane, elementy wykończenia i wyposaŜenia. 

15. Dostarczenia Zamawiającemu wszystkich instrukcji, opisów i kart gwarancyjnych 
urządzeń zamontowanych na terenie objętym przedmiotem umowy. 

16. Zakres obowiązków Wykonawcy w ramach prac związanych z realizacją Umowy 
obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji zaplecza budowy i uporządkowania terenu 
w terminie 15 dni od daty końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 

 
§ 6. 

Materiały, urz ądzenia i sprzęt 
1. Materiały, urządzenia i sprzęt konieczny do realizacji przedmiotu umowy dostarczy 

Wykonawca. 
2. Materiały, urządzenia i sprzęt, które podlegają wbudowaniu muszą być fabrycznie nowe, 

nieuŜywane i nietestowane i muszą odpowiadać wymogom stawianym dla materiałów 
i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, 
poz.1118 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w dokumentach stanowiących załącznik 
nr 1 do umowy. 

3. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu 
i stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia badań jakości wykonanych części 
przedmiotu umowy lub ekspertyz niezaleŜnemu ekspertowi. JeŜeli w rezultacie tych badań 
lub ekspertyz okaŜe się, Ŝe zastosowane materiały, urządzenia lub roboty są niezgodne 
z umową – koszt tych badań lub ekspertyz obciąŜa Wykonawcę. W przeciwnym wypadku 
– koszt tych badań lub ekspertyz obciąŜa Zamawiającego. Wykonawca upowaŜnia 
Zamawiającego do potrącenia naleŜności z tytułu poniesionych kosztów badań 
lub ekspertyz z płatności za wykonane i fakturowane części przedmiotu umowy. 

 
§ 7. 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca moŜe powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy 

na zasadach określonych poniŜej. 
2. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy, 

wymaga kaŜdorazowo zgody Zamawiającego na zawarcie umowy. WyraŜenie zgody 
przez Zamawiającego następuje w terminie 14 dni od przedłoŜenia mu przez Wykonawcę 
projektu umowy z Podwykonawcą i musi mieć formę pisemnej akceptacji projektu 



umowy w powyŜszym terminie. Brak oświadczenia we wskazanym tu terminie poczytuje 
się za zgodę na danego podwykonawcę. 

3. Przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy 
z Podwykonawcą ma zawierać regulacje zbieŜne i niesprzeczne z postanowieniami 
niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz określać: 

1) zakres przedmiotu umowy powierzony Podwykonawcy, 
2) zasady odbiorów części przedmiotu umowy wykonanych przez Podwykonawcę, 
3) wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla Podwykonawcy, 
4) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców, 
5) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, 
6) wymaganą treść umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami, 
7) uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty Podwykonawcy i dalszym 

Podwykonawcom wynagrodzenia. 
W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z Podwykonawcą klauzuli zakazującej 
dalszego podwykonawstwa postanowień wymienionych w pkt 4-7 nie stosuje się, jako 
bezprzedmiotowych. 

4. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na wykonywanie części przedmiotu umowy 
przez wskazanego przez Wykonawcę Podwykonawcę. 

5. Wykonawca moŜe zawrzeć umowę z Podwykonawcą wyłącznie w formie pisemnej 
i w brzmieniu zgodnym z projektem akceptowanym przez Zamawiającego. 
Niedotrzymanie tego warunku jest równoznaczne z brakiem zgody Zamawiającego 
na zawarcie umowy. 

6. Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy 
z Podwykonawcą notarialnie poświadczony odpis tej umowy lub oryginał przeznaczony 
dla Zamawiającego. 

7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej 
z Podwykonawcą z niniejszą umową i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony 
stwierdzają, Ŝe zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego. 

8. Postanowienia ust. 2-7 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcą a Podwykonawcą. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji niniejszej 
umowy jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

9. Niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie przez Podwykonawcę części przedmiotu 
umowy upowaŜnia Zamawiającego do Ŝądania od Wykonawcy odsunięcia 
Podwykonawcy od realizacji robót w sposób stały lub czasowy. Wykonawca zobowiązany 
jest stosownie do zaistniałych okoliczności bezzwłocznie rozwiązać lub zmienić umowę 
zawartą z Podwykonawcą. W sytuacji powyŜszej Wykonawca realizuje roboty 
samodzielnie lub powierza je z zachowaniem trybu określonego w ust. 1-7 innemu 
Podwykonawcy. 

10. Strony ustalają, Ŝe: 
1) Zamawiający, będąc wraz z Wykonawcą dłuŜnikiem solidarnym wobec Podwykonawcy 

i dalszych Podwykonawców części przedmiotu umowy w zakresie, o jakim mowa w art. 
6471 § 5 kodeksu cywilnego, jest uprawniony - na co Wykonawca niniejszym wyraŜa 
zgodę - do zapłaty bezpośrednio Podwykonawcy, na pisemne Ŝądanie Podwykonawcy, 
wymagalnego wynagrodzenia w całości lub części, spłacając w takim zakresie dług 
Wykonawcy wobec Podwykonawcy, 

2) Zamawiający zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Wykonawcę o Ŝądaniu 
Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni 
ustosunkować się do Ŝądania, o którym mowa powyŜej. Wynagrodzenie, o którym mowa 
w pkt 1, Zamawiający moŜe spełnić odpowiednio po wyjaśnieniu przyczyn odmowy 



zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub upływie terminu, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim. Swoją wierzytelność o zwrot zapłaconego bezpośrednio 
Podwykonawcy wynagrodzenia do wysokości dokonanej zapłaty, Zamawiający moŜe 
zaspokoić poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraŜa zgodę. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania wypłaty 
Wykonawcy części naleŜności do wysokości zgłoszonych przez Podwykonawcę roszczeń. 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, Ŝe Zamawiający uprawniony będzie do złoŜenia 
do depozytu sądowego spornej części wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1. 

11. Postanowienia ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zawierania umów z dalszymi 
Podwykonawcami z zastrzeŜeniem, iŜ zgodę na zawarcie umowy wyraŜają wszystkie 
podmioty ponoszące odpowiedzialność solidarną za zapłatę wynagrodzenia naleŜnego 
dalszym podwykonawcom. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia przysługujące 
Zamawiającemu wobec Wykonawcy mogły być realizowane wobec Podwykonawcy 
i dalszych podwykonawców, nawet jeŜeli poszczególne postanowienia umowy 
nie stwierdzają tego wprost. Dotyczy to w szczególności uprawnienia Zamawiającego, 
o którym mowa w ust. 10. 

 
§ 8 

Roboty dodatkowe  
1. Strony nie przewidują moŜliwości zlecania przez Zamawiającego Wykonawcy robót 

dodatkowych. 
2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych przedmiotem 

niniejszej umowy, a których wykonanie, w sytuacji niemoŜliwej wcześniej 
do przewidzenia, będzie niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy, Zamawiający powierzy je Wykonawcy w drodze odrębnej umowy w trybie art. 
67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 9. 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Od protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę od Zamawiającego 

do chwili ponownego protokolarnego przekazania Zamawiającemu, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za teren budowy i – na zasadach ogólnych – za wszelkie szkody 
wynikłe na tym terenie oraz inne szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych. 
W szczególności Wykonawca odpowiada za organizację pracy i bezpieczeństwo 
na terenie budowy, jak równieŜ za naprawienie szkód wyrządzonych posiadaczom 
nieruchomości przyległych. 

2. Wykonawca odpowiada za swoje działania i zaniechania przy wykonywaniu obowiązków 
umownych, ustawowych i nałoŜonych w trybie administracyjnym. 

3. Za działania i zaniechania osób pracujących na rzecz Wykonawcy przy wykonywaniu 
przedmiotu umowy i innych obowiązków, a w szczególności jego pracowników 
i Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak 
za działania i zaniechania własne. 

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich, jeśli 
z mocy przepisów ponosi ją wobec tych osób Zamawiający, ale z Umowy wynika, 
Ŝe odpowiedzialność ta obciąŜa Wykonawcę. 

5. JeŜeli właściwe organy administracji publicznej wydadzą Zamawiającemu zakaz 
prowadzenia robót budowlanych związanych z budową obiektu, a takŜe, jeśli roboty 
te nie będą mogły być kontynuowane z przyczyn, za które ani Zamawiający ani 
Wykonawca nie będą ponosić odpowiedzialności, Wykonawcy słuŜy tylko wynagrodzenie 



za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania. W takim 
przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia części przedmiotu umowy 
wykonanych, w szczególności przed niszczącym wpływem warunków atmosferycznych, 
za co zapłaci Zamawiający na podstawie odrębnej umowy. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za: 
1) wszelkie nieszczęśliwe wypadki poza terenem budowy, jeśli pozostają one w związku 

przyczynowym z prowadzonymi pracami; 
2) za naruszenie podczas prac praw własności intelektualnej osób trzecich, zwłaszcza 

wynalazków i wzorów uŜytkowych. 
7. Wykonawca obowiązany jest powiadamiać pisemnie Zamawiającego o wszelkich 

okolicznościach, których skutkiem moŜe być powstanie roszczenia z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej, pozostających w związku z przedmiotem umowy, 
nie czekając na fakt zgłoszenia takiego roszczenia. 

8. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego 
w związku z roszczeniami odszkodowawczymi zgłoszonymi przez osobę trzecią wobec 
Zamawiającego z tytułu szkody, za którą zgodnie z Umową odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca, a zwłaszcza odszkodowania, opłaty sądowe i koszty zastępstwa prawnego. 
Zwrot kosztów moŜe być egzekwowany przez Zamawiającego równieŜ poprzez 
potrącenie z jakiejkolwiek płatności naleŜnej Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy o wysokości potrącenia z podaniem uzasadnienia. 

 
§ 10. 

Odbiory 
1. Gotowość do odbioru robót podlegających zakryciu oraz gotowość do odbioru 

częściowego przedmiotu umowy Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu – wpisem 
w dzienniku budowy i zgodnie z wyborem Wykonawcy drogą elektroniczną, telefoniczną, 
faksem lub bezpośrednio. Właściwy Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić 
do odbioru tych robót w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. 
Odbiory częściowe, dokonywane będą w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania 
przedstawicielom Zamawiającego wymaganych dokumentów odbiorowych.  

2. Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie 
odrębnego pisma, składając równocześnie wszystkie dokumenty niezbędne 
do rozpoczęcia czynności odbioru. Przed złoŜeniem wyŜej wymienionego pisma, 
Wykonawca jest obowiązany uzyskać od inspektora nadzoru właściwego dla danej branŜy 
robót, zaakceptowany przez koordynatora nadzoru, wpis w dzienniku budowy, 
potwierdzający gotowość robót do odbioru. 

3. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie odbioru końcowego. 
4. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy - w ciągu 14 dni roboczych, licząc od daty 

doręczenia mu zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru 
oraz złoŜenia wymaganych dokumentów odbiorowych. 

5. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe. Rozliczenie odbiorów częściowych 
następować będzie nie częściej niŜ raz w miesiącu, a do rozliczenia tego przyjmowane 
będą zakończone etapy robót, do których nie zgłoszono zastrzeŜeń. 

6. Odbiór części przedmiotu umowy uwaŜa się za dokonany w chwili zatwierdzenia przez 
Zamawiającego, podpisanego przez Strony odpowiedniego protokołu odbioru. 
W protokole naleŜy między innymi: 

1) stwierdzić, które części przedmiotu umowy zostały wykonane; 
2) wskazać wysokość wynagrodzenia naleŜnego z tytułu odebranych części przedmiotu 

umowy. 



7. Przedmiotem odbioru końcowego jest sprawdzenie wykonania całości przedmiotu umowy 
zgodnie z niniejszą umową, dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami. Wzór 
protokołu odbioru końcowego zostanie ustalony przez strony. 

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

1) jeŜeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy technicznie uzasadniony i uzgodniony 
z Wykonawcą termin na usunięcie stwierdzonych wad, 

2) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemoŜliwiają korzystanie z przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający moŜe: 

a) Ŝądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, 
b) odstąpić od umowy, 
3) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz umoŜliwiają korzystanie z przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniŜenia 
wynagrodzenia oraz do Ŝądania zapłaty kar z tytułu nienaleŜytego wykonania umowy. 

9. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały, urządzenia i sprzęt uŜyte 
do usunięcia wad. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz do Ŝądania wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych 
jako wadliwych. Postanowienia ust. 2, 3, 4, stosuje się odpowiednio. 

11. Za datę zakończenia czynności odbioru końcowego Strony przyjmują datę podpisania 
protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy stwierdzającego brak usterek 
z zastrzeŜeniem ust. 8 pkt 3. Przewidywany okres trwania czynności odbioru końcowego 
wynosi do 30 dni, licząc od daty jego rozpoczęcia, przy załoŜeniu niewystąpienia 
okoliczności wymienionych w ust. 8, nie moŜe nastąpić jednak później niŜ do dnia 
określonego w § 3 ust. 1. Zamawiający będzie mógł przedłuŜyć ten termin odbioru, jeŜeli 
będzie to uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresem odbieranych części 
przedmiotu umowy, jednakŜe o czas nie dłuŜszy niŜ kolejne 30 dni. 

12. Przed zakończeniem okresu gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia, 
wynoszącego 36 miesięcy oraz po usunięciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i 
usterek, Strony spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego. Protokół ten zawierający 
potwierdzenie naleŜytego spełnienia warunków gwarancji będzie stanowił podstawę do 
zwolnienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 15. 

 
§ 11. 

Rękojmia i Gwarancja jako ści 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot 

umowy z zastrzeŜeniem ust. 2 i 4. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi 
w okresie trwania gwarancji. 

3. W przypadku gdy producent materiałów, urządzeń, maszyn i wyposaŜenia udziela 
gwarancji na okres dłuŜszy niŜ określony w ust. 1 obowiązuje gwarancja producenta, np. 
dotyczy sieci strukturalnej, elementów aktywnych i pasywnych, dla których gwarancja 
producenta wynosi 20 lat. 

4. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę liczony jest od daty końcowego odbioru 
przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca odpowiedzialny jest z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych 
w rozumieniu art. 556 § 2 kodeksu cywilnego i wad fizycznych robót oraz dostarczonych 
materiałów i urządzeń, w ciągu 36 miesięcy po dokonaniu odbioru końcowego robót przez 



Zamawiającego. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

6. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości takŜe 
po upływie terminu rękojmi i terminu gwarancji jakości, jeŜeli zgłosi wadę przed 
upływem tego terminu. 

7. W razie wystąpienia wad lub usterek Zamawiający zgłosi je na piśmie Wykonawcy 
niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w swojej 
siedzibie, pod adresem ………………………….. 

8. W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiązany przystąpić do usuwania wad 
lub usterek w ciągu 24 godzin w dni robocze i 48 godzin w dni wolne i święta, 
oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, 
w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 12 ust. 1. Termin ten w technicznie 
uzasadnionych przypadkach moŜe zostać wydłuŜony za zgodą Zamawiającego. 

9. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający moŜe usunąć 
je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji 
lub rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu 
z powyŜszego uprawnienia. W takim przypadku pełną naleŜność za wykonane roboty 
Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy, o którym mowa w § 15. 

 
§ 12 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto 

w kwocie: ………. zł (słownie: …………. złotych i …../100 groszy) w tym podatek VAT 
w kwocie ………………. Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie oferty 
Wykonawcy z dnia ………………. roku, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

2. Kwota umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty 
wszystkich robót i czynności zapewniających prawidłową realizację przedmiotu umowy, 
wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, łącznie z opłatami 
za wszystkie świadczenia na rzecz usługodawców za dostawy mediów, za obsługę 
geodezyjną, ochronę, zorganizowanie i otrzymanie zaplecza budowy, jak równieŜ inne 
wydatki na poczet uzyskania dokumentów niezbędnych do otrzymania pozwolenia 
na uŜytkowanie obiektu i zgodne z przeznaczeniem jego funkcjonowanie, jak równieŜ 
uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto, o którym mowa w ust. 1 nie moŜe ulec zwiększeniu. 
Wynagrodzenie obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe 
oszacowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a Ŝadne 
niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania, brak staranności Wykonawcy 
w obliczaniu wynagrodzenia ofertowego nie będzie stanowić podstawy do podwyŜszenia 
wynagrodzenia ani do Ŝądania podwyŜszenia wynagrodzenia. 

4. Wynagrodzenie nie podlega indeksacji z tytułu inflacji ani waloryzacji. 
5. Rozliczenie końcowe – zapłata ostatniej części wynagrodzenia wynikającej z postanowień 

umowy nastąpi po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy. Podstawą do wystawienia 
faktury końcowej przez Wykonawcę jest podpisany w sposób określony w § 13 ust. 3 
przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy stwierdzający 
brak usterek. 

 
 
 
 



§ 13. 
Rozliczenia 

1. Strony niniejszej umowy postanawiają, iŜ rozliczenie umówionego wynagrodzenia, 
wymienionego w § 12 ust. 1, odbywać się będzie na zasadach określonych w § 10 ust. 5 
umowy. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę w oparciu o protokoły odbioru 
częściowego zaakceptowane przez inspektora nadzoru, oraz zatwierdzone przez 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca, wystawiając faktury częściowe, jest zobowiązany do umieszczenia w nich 
informacji z odwołaniem się do konkretnych protokołów odbioru częściowego. 

3. W imieniu Zamawiającego protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy 
stwierdzający brak usterek moŜe podpisać wyłącznie komisja odbioru powołana zgodnie 
z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego, a zatwierdzić Starosta lub osoba przez 
niego wyznaczona. W imieniu Wykonawcy wszelkie protokoły odbiorów podpisują osoby 
na ogólnych zasadach umocowane do składania oświadczeń woli, jednakŜe wymaga się, 
aby podpisującym lub jedną z osób podpisujących był kierownik budowy. 

4. JeŜeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem 
Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do faktury Wykonawca obowiązany 
jest dołączyć protokół odbioru i oświadczenia Podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, Ŝe Wykonawca nie zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych 
umów i wystawionych faktur. Oświadczenie nie moŜe być z datą wcześniejszą niŜ 
protokół odbioru danej części przedmiotu umowy.  

5. W przypadku faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do niej 
oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych podwykonawców, Ŝe Wykonawca 
dokonał zapłaty wszelkich naleŜności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji 
przedmiotu umowy.  

 
§ 14 

Płatności. 
1. Zamawiający dokona zapłaty naleŜności wynikającej z faktur Wykonawcy w terminie 

do 30 dni, licząc od daty złoŜenia prawidłowo wystawionych faktur Zamawiającemu 
wraz z odpowiednimi protokołami odbioru i dokumentami, o których mowa w § 10 i § 12 
na rachunek bankowy Wykonawcy: ……….. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur w wysokości wskazanej 
w protokołach odbioru w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu odbioru 
i złoŜenia ich w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 
Szydłowiec, z zastrzeŜeniem, Ŝe podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół 
odbioru końcowego robót i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie. 

3. Za datę dokonania płatności uznaje się datę obciąŜenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4. Zobowiązania Zamawiającego dotyczą naleŜności określonych w ust. 2. JeŜeli naleŜności 
naliczone na fakturze Wykonawcy przewyŜszą ceny uzgodnione, Zamawiający dokona 
zapłaty jedynie do cen uzgodnionych, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 
wystawienia faktur korygujących. 

 
§ 15. 

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
1. Strony zgodnie potwierdzają, Ŝe przed dniem zawarcia niniejszej umowy Wykonawca 

wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy, zwane dalej zabezpieczeniem, 
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1, tj. w wysokości 
…………. zł (słownie: ………………………………… złotych i …………… groszy, 



w formie …………………………………, które słuŜyć będzie pokryciu roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy w zakresie 
określonym w § 1 ust. 1 oraz z tytułu gwarancji i rękojmi i innych kosztów poniesionych 
przez Zamawiającego, a które zgodnie z Umową obciąŜają Wykonawcę. 

2. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji umowy w zakresie określonym w § 1 
oraz okres rękojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z umową 
wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w szczególności słuŜy pokryciu 
ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70%, w terminie 30 dni od dnia 
podpisania protokołu obioru końcowego przedmiotu umowy stwierdzającego brak usterek 
i uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na uŜytkowanie przedmiotu umowy. 

4. Kwota pozostawiona przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady i gwarancji jakości wynosi 30%. 

5. JeŜeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. JeŜeli zabezpieczenie zostanie 
wniesione w innej formie – Zamawiający zwróci dokument, o ile będą takie wymogi 
stawiane prze jego Wystawcę. 

6. W przypadku opóźnienia w zakończeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy 
w stosunku do terminu umownego, Wykonawca zobowiązany jest przedłuŜyć o stosowny 
okres termin waŜności Zabezpieczenia, pod rygorem wstrzymania zapłaty 
Wynagrodzenia. 

 
§ 16. 

Kary umowne. Odsetki 
1. Strony zastrzegają kary umowne naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa 
w § 1 ust. 1 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1, 
za kaŜdy dzień zwłoki w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 umowy, 

b) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi czy gwarancji - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 12 ust. 1, za kaŜdy dzień zwłoki; 

c) w wysokości stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1, 
w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 8 pkt 3; 

d) w wysokości stanowiącej 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1, 
za kaŜdy przypadek wykonywania części przedmiotu umowy przez podmiot, który nie 
został zgłoszony Zamawiającemu jako podwykonawca, lub który nie został 
zatwierdzony jako podwykonawca przez Zamawiającego zgodnie z wymogami § 7; 

e) w wysokości stanowiącej 0,03 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1, 
za kaŜdy przypadek niezgłoszenia do odbioru robót zanikających oraz ulegających 
zakryciu; 

f) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn zaleŜnych 
od Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 
1. 

2. W przypadku opóźnienia terminu płatności, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 
ustawowych za kaŜdy dzień opóźnienia. 

3. Rozliczenie naliczonych kwot kar umownych zostanie zrealizowane poprzez potrącenie 
z jakiejkolwiek płatności naleŜnej Wykonawcy lub z Zabezpieczenia naleŜytego 



wykonania umowy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy. Wykonawca upowaŜnia 
Zamawiającego do potrącenia kar umownych z płatności za wykonane i fakturowane 
części przedmiotu umowy. Strony zastrzegą sobie prawo do odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód 
przekracza wysokości kar umownych. 

 
§ 18. 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, jeŜeli: 
1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 

w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili jej zawarcia – 
odstąpienie od umowy w tym wypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyŜszych okolicznościach; 

2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 
lub jego części w stopniu uniemoŜliwiającym realizację umowy; 

3) Wykonawca nie stawił się do przekazania terenu budowy w terminie podanym w § 5 ust. 
1 pkt 1 lub nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 14 dni od daty wprowadzenia na teren 
budowy; 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie z jej 
postanowieniami lub nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych 
w umowie; 

5) Wykonawca przerwał bez zgody Zamawiającego realizację robót i przerwa ta trwa dłuŜej 
niŜ 7 dni z wyłączeniem sytuacji, kiedy przerwanie prac nastąpiło z powodów lezących 
po stronie Zamawiającego; 

6) Wykonawca narusza postanowienia umowy o posługiwaniu się podwykonawcami; 
Odstąpienie od umowy na podstawie którejkolwiek z przyczyn wskazanych powyŜej w pkt 2-
6 moŜe nastąpić w ciągu 14 dni, licząc od dnia stwierdzenia danej przyczyny uzasadniającej 
odstąpienie. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeŜeli Zamawiający: 
1) odmawia odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru 

bez podania uzasadnionej przyczyny; 
2) nie przystąpi do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie, o którym mowa 

w § 3 ust 2. 
Odstąpienie od umowy na podstawie którejkolwiek z przyczyn wskazanych powyŜej w pkt 1-
2 moŜe nastąpić w ciągu 14 dni, licząc od dnia stwierdzenia danej przyczyny uzasadniającej 
odstąpienie. 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy naleŜy złoŜyć drugiej stronie w formie pisemnej 

pod rygorem niewaŜności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać 
uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie do 7 dni od dnia złoŜenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym; 
3) Wykonawca zgłosi niezwłocznie Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających i najpóźniej w ciągu 15 dni usunie z terenu 
urządzenia zaplecza budowy oraz dokona protokolarnego przekazania terenu budowy 
Zamawiającemu; 



4) Strony dokonają odbioru i odpowiedniego rozliczenia wykonanych robót, na podstawie 
obmiaru wykonanych robót i według cen SEKOCENBUD dla województwa 
Mazowieckiego obowiązujących w dacie dokonywania odbioru. 

5. Koszty czynności, o których mowa w ust. 4, obciąŜają w całości: 
1) Wykonawcę, gdy przyczyny odstąpienia od umowy leŜały po stronie Wykonawcy, 
2) Zamawiającego, gdy przyczyny odstąpienia od umowy leŜały po stronie Zamawiającego. 
 

§ 19. 
Postanowienia końcowe 

1. Spory, które mogą powstać w czasie i w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony 
zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W braku moŜliwości polubownego załatwienia 
sporu w ciągu jednego miesiąca, licząc od dnia zawezwania do polubownego 
rozstrzygnięcia, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Z zastrzeŜeniem postanowień § 2 ust. 3 wszelkie zmiany umowy lub któregokolwiek 
z załączników stanowiących integralną część umowy mogą nastąpić wyłącznie w oparciu 
o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron i pod rygorem 
niewaŜności wymagają formy pisemnej. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy, w zakresie o którym 
mowa w ust. 2 w odniesieniu do: 

1) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wyłącznie w związku ze zmianą ustawowej 
stawki podatku VAT dla całości lub części przedmiotu umowy. 

2) terminu realizacji przedmiotu umowy, wyłącznie w przypadku: 
a) Występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe niskie 

dobowe temperatury, długotrwałe opady deszczu lub śniegu itp.) uniemoŜliwiających 
wykonanie robót zgodnie z technologią określoną w dokumentacji projektowej – fakt 
ten musi być potwierdzony odpowiednimi dokumentami oraz wpisem w dzienniku 
budowy. W takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu o czas występowania 
niesprzyjających warunków atmosferycznych; 

b) Działania siły wyŜszej. W takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu przez okres 
trwania siły wyŜszej. Przez siłę wyŜszą rozumie się okoliczności niemoŜliwe 
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, niezaleŜnie od stron, na których 
powstanie strony nie miały wpływu i których powstaniu nie mogły zapobiec; za siłę 
wyŜszą uwaŜa się równieŜ klęski Ŝywiołowe, katastrofy, mające wpływ 
na terminowość wykonania robót; 

c) Konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych 
w dokumentacji projektowej, których wartość nie przekroczy wartości rozwiązań 
podstawowych, dokonania zamiany kolejności wykonania robót, zmiany rozwiązań 
technicznych i/lub technologicznych wykonania elementów robót, przy czym są one 
dopuszczalne wyłącznie w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne 
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje Dokumentacja jeŜeli jest to niezbędne 
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; 

d) Konieczności zlecenia robót dodatkowych objętych zamówieniem dodatkowym, jeŜeli 
terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemoŜliwiają dotrzymanie pierwotnego 
terminu umownego; 

3) z uwagi na niezaleŜne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji 
umowy np. kierownika budowy, inspektora nadzoru, osób reprezentujących Strony 
(w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne); 

4) zmian podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy 
w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. 



4. Wykonawca nie moŜe bez zgody Zamawiającego potrącać swych wierzytelności wobec 
Zamawiającego z wierzytelnościami Zamawiającego wobec Wykonawcy wynikającymi 
z niniejszej umowy. 

5. Wykonawca, bez uzyskania zgody Zamawiającego, nie moŜe - ani w całości ani w części 
- przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 
o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej, oraz przepisy ustawy 
Prawo budowlane. 

7. Umowa niniejsza zawiera ….. ponumerowanych i parafowanych stron strony. 
8. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
9. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część. 
Wykaz załączników: 
Załącznik Nr 1: komplet dokumentów, na które składa się: 
a) Projekt budowlany; 
b)Specyfikacja techniczna; 
Załącznik Nr 2: Oferta Wykonawcy; 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:      WYKONAWCA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 9 do SIWZ 
 
 

 
 
 
......................................................... 
             /pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/ 

 
 
 

................................................................................................................................ 
/Wykonawca(y) - nazwa firmy/ 

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

/siedziba/ 
 

 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.). 
 
  

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o 
nazwie: ………………………………………………………………………………………………….. 
ja, niŜej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci 
nagłówkowej, jako upowaŜniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach 
rejestrowych, oświadczam, Ŝe w stosunku do wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia 
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
 
 
 
 
 
 
 ................................................................              …………………………………………….. 

  /miejscowość, data/                                               /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                Wykonawcy(ów)                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 10 do SIWZ 
 

 
Wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(np. konsorcjum, spółka cywilna) 
 

......................................., dnia .................2010 r. 
 

PEŁNOMOCNICTWO 

 
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................”, w którym Powiat 
Szydłowiecki jest Zamawiającym, my niŜej podpisani:  

 

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

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 

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

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 

 

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy 

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

... 

(pełna nazwa, adres, REGON) 

oraz 

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

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 

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

(imię, nazwisko,, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 

 

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy 

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

...... 

(pełna nazwa, adres, REGON) 

 
wobec wspólnego ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia upowaŜniamy Pana/Panią 
............................................................... zam. w:  
................................................................................ 



                  (imię i nazwisko)      
ul. ..........................................................................., legitymującego(ą) się dowodem 
osobistym: seria i nr ............................. wydanym przez 
............................................................................................... 
do reprezentowania w/w wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, w tym m in. do podpisania oferty, załączników do oferty, do 
„poświadczenie za zgodność z oryginałem” kserokopii wymaganych dokumentów jak i do 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jak i do zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego* . 

 
Adres do doręczeń korespondencji związanej z w/w postępowaniem: 
.......................................................................................................................................................
...... 

(dokładny adres z podaniem nr kodu pocztowego)  
 
Wykonawca  
.......................................................................................................................................  

(nazwa i adres wykonawcy) 

9. ......................................................     
 ......................................................... 
(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 

2. ......................................................      ......................................................... 
(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 

 
oraz  
 
Wykonawca 
......................................................................................................................................... 

(nazwa i adres wykonawcy) 

1. ......................................................      ......................................................... 
(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 

2. ......................................................      ......................................................... 
(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 

 
 
 
Podpis pełnomocnika .............................................................. 
 
 
 
 
*  - niepotrzebne skreślić 
 


