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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ZADANIE:

„Remont chodników w Gozdnicy ul. Świerczewskiego, Zacisze i
Matejki”
Nazwa Zamawiającego: Gmina Gozdnica
REGON:
NIP: 924-187-22-03
Miejscowość Gozdnica
Adres: ul. Świerczewskiego 2
Strona internetowa: http://

www.bip.gozdnica.pl

Godziny urzędowania:
Od poniedziałku do piątku 7.00.- 15.00
Tel./fax.: Tel. 68 3601076
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Gozdnicy, ul. Świerczewskiego 2 , 68-130 Gozdnica
znak postępowania:

GM.271.1.2014

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów
ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z póź.
zm.).
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
I.
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gozdnica mająca swoją siedzibę w Gozdnicy przy ulicy Świerczewskiego 2, 68-130 Gozdnica , tel./fax. (68) 3601076, email urząd@gozdnica.pl, reprezentowany przez Zdzisława Płaziak – Burmistrz Miasta Gozdnica i Kazimierz Susfał - Skarbnik
1.
2.

3.
4.

II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U.2013.907 ze zmianami) zwanej w dalszej części „ustawą”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest
uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – Dz.U. z 2013 r. poz. 1735).
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej w dalszej części „specyfikacją” lub
SIWZ:
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907 ze zmianami).
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r Nr 231)
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego
w
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013r., poz. 1692)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

III.

1. Kody CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
2. Przedmiotem zamówienia jest remont polegający na zmianie istniejącej nawierzchni chodników na kostkę betonową gr 8 cm.
Remont dotyczy części chodników zlokalizowanych przy ul. Świerczewskiego, Zacisze i Matejki w Gozdnicy
Zakres zadania obejmuje:
1) roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni chodników, krawężników drogowych wraz z ławami betonowymi i obrzeży
chodnikowych,
2) posegregowanie materiałów z rozbiórki,
3) transport, załadunek i rozładunek materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego użytku na odległość do 1 km.,
4) utylizację materiałów z rozbiórki nie nadających się do użytku oraz z urobku z wykopów pod podbudowy,
5) wymianę krawężników na całej długości chodnika na krawężniki betonowe 15x30cm. Na wjazdach i przejściach
zastosować krawężniki najazdowe wtopione 15x22cm oraz przejściowe 15x22x30. Krawężnik na wysokości przejścia i
zjazdów do posesji należy obniżyć do uzyskania światła 2cm. Na włączeniach dróg bocznych zastosować krawężniki
łukowe o promieniach właściwych dla danego włączenia – zastosować krawężniki kamienne z rozbiórki. Projektuje się
dwustronny spadek poprzeczny nawierzchni w kierunku krawężnika o wartości 2%. Wysokość krawężnika do
nawierzchni drogi 12 – 15 cm.
6) wykonanie chodnika - konstrukcja przekroju poprzecznego chodnika
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej szarej o gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5cm
- warstwa profilująco – odsączająca z pospółki o gr. 10cm
7) wykonanie zjazdów - konstrukcja przekroju poprzecznego zjazdów indywidualnych.
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 15cm
regulację studzienek, powtórne osadzenie znaków drogowych i barierek ochronnych,
wykonanie zjazdów z chodników dla osób niepełnosprawnych.
wymianę obrzeży chodnikowych.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę krawężnika, chodnik lub zjazd powinien wynosić co najmniej
0,97 według normalnej metody Proctora.
12) Zakres robót
8)
9)
10)
11)
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- rozebranie chodników z płytek betonowych m2 =1866,0
- rozebranie nawierzchni z kostki granitowej m2 = 231,0
- rozebranie krawężników drogowych bet. mb= 882,0
- rozebranie krawężników drog. kamiennych mb. =112,0
- montaż krawężników drogowych betonowych na ławach z bet. z oporem = 882,0
- montaż krawężników drogowych kamiennych /z odzysku) na skrzyżowaniach, na ławach bet. z oporem mb. 122
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej 20x10 szarej na podbudowie jw. m2 = 1743,0
- wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej czerwonej 20x10 na podbudowie jw. m2 = 354,0
- wymiana obrzeża chodnikowego mb = 220,0
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać:
1) zgodnie z sztuką budowlaną,
2) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami,
3) z należytą starannością,
4) terminowo.
UWAGA: . Wykonawca jest zobowiązany do wliczenia w cenę ofertową wszelkich kosztów potrzebnych do prawidłowego i
kompletnego wykonania zadania.
IV. INFORMACJE ZWIĄZANE Z PODWYKONAWSTWEM
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część zamówienia podwykonawcom obowiązany jest wskazać w ofercie zakres
tej części.
a. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne
umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, również w trakcie realizacji zadania.
b. Umowa z podwykonawcą musi zawierać, m.in.:
1. zakres części zamówienia powierzonych podwykonawcy,
2. kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy,
3. termin wykonania zamówienia powierzonych podwykonawcy,
4. warunki dokonania płatności wynagrodzenia,
5. termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi
lub roboty budowlanej,
6. numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia.
c. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi
pisemne zastrzeżenia do projektu umowy:
1. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,
2. gdy nie podano w niej dokładnego zakresu robót zgodnego z zakresem umowy z Wykonawcą,
3. gdy kwota wynagrodzenia za roboty podwykonawcy jest wyższa od wartości tego zakresu robót
wynikające z oferty Wykonawcy,
4. gdy termin wykonania zakresu robót powierzonego podwykonawcy jest niezgodny z harmonogramem
wykonania robót przez Wykonawcę.
d. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w ppkt 4 w
terminie 14 dni roboczych uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
e. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
f. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyłączeniem umów na dostawę materiałów, wynajmu sprzętu, wynajmu środków transportu, których wartość
nie przekracza 50.000,00 zł
g. Zamawiający wstrzyma zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
biorącym udział w realizacji odebranych robót.
h. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał przedmiot umowy samodzielnie.
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i.

Zapłata należnego Wynagrodzenia podwykonawcy zostanie uregulowana zgodnie z zapisami art.143c ustawy
Prawo zamówień publicznych

V. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE I ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 30.09.2014 roku
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy i którzy spełniają postawione przez Zamawiającego warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich
posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy:
1) Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia objętego przedmiotowym
postępowaniem. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem
terminu składania Ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonali minimum 1 robotę
budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie chodników z kostki o wartości nie
mniejszej niż 210.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto. Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat”
rozumie się zakończenie roboty w tym okresie (protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu
składania ofert).
2) Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia objętego przedmiotowym
postępowaniem. Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia w celu wykazania spełniania warunku zobowiązani są
złożyć tylko oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ).
3) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem.
Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej. W celu wykazania spełnienia warunku należy złożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem
nr 6 do SIWZ wraz z informacjami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
4) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia objętego
przedmiotowym postępowaniem. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest posiadać
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę co najmniej 210.000,00 PLN .
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia -nie spełnia”, w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do
oferty.
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych wart. 22 ust. 1 ustawy -Prawo zamówień
publicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ).
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy –Prawo zamówień
publicznych (Załącznik 4 do SIWZ).
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy,
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wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
4. W celu wykazania spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do oferty dołączyć
należy:
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na
budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie chodników z kostki o wartości nie mniejszej niż 210.000,00 PLN
brutto z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5
do SIWZ. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
5. W celu wykazania spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:
1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
posiadającymi uprawnienia w specjalności: min. 1 osoba w specjalności drogowej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
2) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1)
posiadają wymagane uprawnienia. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
6. W celu wykazania spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej
wykonanie zamówienia, do oferty dołączyć należy:
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN
(słownie: sto tysięcy złotych). Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 210.000,00
PLN.
7. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp należy złożyć
następujące dokumenty:
- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, albo informację o
tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. (wzór oświadczenia załącznik nr 8 do SIWZ )
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego
dokumenty w/w składa każdy z wykonawców.
8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z §
4 ust. 1 pkt 1 ppkt a i b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226,
poz.1817) t.j. dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
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2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
9. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku,
gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania
zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale VI
punkcie 1, 2, 3,7 niniejszej SIWZ.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania
oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika
musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem,
4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać
pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5) Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na
następujące wymagania:
a) następujące dokumenty i oświadczenia: oferta (załącznik Nr 2 do SIWZ), wykaz wykonanych robót budowlanych (załącznik Nr
5 do SIWZ), wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik Nr 6 do SIWZ), oświadczenie, że
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (załącznik Nr 7 do SIWZ),
oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik Nr 3 do SIWZ). podpisują wszyscy
członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
b) następujące dokumenty i oświadczenia: oświadczenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy (załącznik Nr 3 do SIWZ), listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym ,że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (złącznik nr 8 do SIWZ) informację odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, zaświadczenie właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dokumenty potwierdzające, że
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, składa każdy z członków konsorcjum w
imieniu własnym.
11. Wszystkie powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY
INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie
pisemnej, faksem (nr 68 3601076 ), drogą elektroniczną (adres: urząd@gozdnica.pl), przy czym zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli
wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
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4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana
może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:
http:// www.bip.gozdnica.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał
SIWZ.
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, na stronie
internetowej.
6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
- Marek Jankowiak

tel. 68 3601020

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00zł
(słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Iłowej Nr 709658 0006 0000 1283 2017 0001
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na
rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
należy załączyć do oferty (nie zszywać z ofertą).
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający
może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo,
jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego
wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich
rozstrzygnięcia.
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XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
GMINA GOZDNICA
ul. Świerczewskiego 2
68-130 GOZDNICA

OFERTA NA:
„

Remont chodników w Gozdnicy ul. Świerczewskiego, Zacisze i Matejki”
ZNAK SPRAWY: GM.271.1.2014
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
30.05.2014 r. godz. 10:30

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi
w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności
prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
3. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.
4. Zaleca się aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część
oferty),
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ).
5. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania
ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE
OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do
reprezentowania Wykonawcy.
6. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
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1.

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miejski w Gozdnicy ul. Świerczewskiego 2 , pokój nr 7
( sekretariat), w terminie do dnia 30.05.2014 roku, godz. 10:00

2. Otwarcie ofert nastąpi w Gozdnicy , ul. Świerczewskiego 2, pok.2 dnia 30.05.2014 roku, godz. 10:30
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o
stawienie się o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Gozdnicy pokój nr 2
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje
dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.
6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich
wniosek.
7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu
zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać
wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji, jak również prace w niej nie ujęte,
a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie
wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest
dokumentacja i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia
opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar
robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji i pomiarów z natury. Wykonawca
musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający
zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
XV. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt
100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) C C OB N KC
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający
przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na
zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art.
148 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do
Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Iłowej Nr 709658 0006 0000 1283 2017 0001
z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy GM.271.1.2014.”.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet
zabezpieczenia.
8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za
wady.
10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
11. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca,
przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy
dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia
Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego
Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego)
XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
Uwaga – w Załączniku Nr 9 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia
publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu.
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak
też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
XX. INNE INFORMACJE
Zamawiający nie przewiduje:
1)składania ofert częściowych i wariantowych,
2) udzielania zamówień uzupełniających,
3) zawarcia umowy ramowej,
4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
XX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
1).
2).
3).
4).
5).

Przedmiar robót
Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Zgłoszenie robót,
Załącznik nr 2 - Formularz oferty.
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA REMONT CHODNIKÓW W GOZDNICY UL. ŚWIERCZEWSKIEGO, ZACISZE I MATEJKI

Gmina Gozdnica o statusie miejskim
Referat Gospodarki Miejskiej
Urzędu Miejskiego Gozdnica
6). Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
7). Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych.
8). Załącznik Nr 6 - Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia.
9). Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby wykonujące zadanie.
10). Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
11). Załącznik Nr 9 – Wzór umowy
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Załącznik nr 2 do SIWZ

.

GM. 271.1.2014
-----------------------------------------------------------------Nazwa, adres i telefon Wykonawcy

Gmina Gozdnica
ul. Świerczewskiego 2
68-130 Gozdnica
OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Remont chodników w Gozdnicy ul.
Świerczewskiego, Zacisze i Matejki ”
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
za cenę:

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA : ………………………………………………………. PLN
słownie złotych:
........................................................................................................................………………………………………………………………
…………………………………………….
Cena zawiera podatek VAT, w wysokości ………%.
1.

Oświadczamy, że:
1)
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie ………………………………………….
2)
na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ;
3)
akceptujemy warunki płatności;
4)
zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
5)
uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
6)
akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez
Zamawiającego,
7)
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
8)
podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
a)
…………………………………………………………………………………………………
b)
…………………………………………………………………………………………………
c)
…………………………………………………………………………………………………

2.

W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego;
Oferta została złożona na …………………….. stronach
Do oferty dołączono następujące dokumenty:
 ………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………….

3.
4.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
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Gmina Gozdnica o statusie miejskim
Referat Gospodarki Miejskiej
Urzędu Miejskiego Gozdnica
Nazwa i adres WYKONAWCY :
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
NIP .......................................................
REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
.................................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...........................................................................................................................
numer telefonu: ……………………………………
numer faksu: ……………………………………
e-mail: ...................................................

..............................................., dn. ……………....

...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 3 do SIWZ

GM.271.1.2014
-----------------------------------------------------------------Nazwa, adres i telefon Wykonawcy

Oświadczenie 1
o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn. „Remont chodników w Gozdnicy ul. Świerczewskiego, Zacisze i Matejki”, oświadczam/my, że zgodnie z art. 22
ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.):
1.
2.
3.
4.

posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;
dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

......................................, dn. .........................

....................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu
Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

1

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy
dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub Pełnomocnik w ich imieniu.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
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Załącznik nr 4 do SIWZ

-----------------------------------------------------------------Nazwa, adres i telefon Wykonawcy

GM. 271.1.2014

Oświadczenie 2
o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24ust. 1 ustawy Pzp

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn. „Remont chodników Gozdnicy ul. Świerczewskiego, Zacisze i Matejki”, oświadczam/my, że nie podlegam/my
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.).

......................................., dn. .........................

...............................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu
Wykonawcy oraz pieczątka/
pieczątki/

2

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument
podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń
wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno.
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Załącznik nr 5 do SIWZ

-----------------------------------------------------------------Nazwa, adres i telefon Wykonawcy

GM. 271.1.2014
WYKAZ ROBÓT
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia

Lp.

Opis
przedmiotu zamówienia
(z uwzględnieniem
wykazania realizacji
określonego zakresu)

Całkowita
wartość brutto
roboty budowlanej
w PLN

Termin realizacji
Data
rozpoczęcia

Nazwa Odbiorcy

Data
zakończenia

1.

2.

3.

4.

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, końcowe protokoły odbioru itp.)

................................................., dn. ……………………….

............................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/
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Załącznik nr 6 do SIWZ

-----------------------------------------------------------------Nazwa, adres i telefon Wykonawcy

GM. 271.1.2014

WYKAZ
osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
LP

Nazwisko i imię

Funkcja w realizacji
zamówienia

........................................., dn. …………………..

Zakres i okres
doświadczenia

Opis posiadanych
kwalifikacji
zawodowych

………….................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
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Załącznik nr 7 do SIWZ

-----------------------------------------------------------------Nazwa, adres i telefon Wykonawcy

GM. 271.1.2014

OŚWIADCZENIE
o posiadaniu przez osoby biorące udział w realizacji zamówienia wymaganych uprawnień.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn. „Remont chodników Gozdnicy ul. Świerczewskiego, Zacisze i Matejki”, oświadczam/my, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wskazane w załączniku nr 6 do SIWZ) posiadają wymagane uprawnienia.

........................................., dn. ……………………….

………………...........................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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NA REMONT CHODNIKÓW W GOZDNICY UL. ŚWIERCZEWSKIEGO, ZACISZE I MATEJKI

Gmina Gozdnica o statusie miejskim
Referat Gospodarki Miejskiej
Urzędu Miejskiego Gozdnica

Załącznik nr 8 do SIWZ

-----------------------------------------------------------------Nazwa, adres i telefon Wykonawcy

GM. 271.1.2014

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Złożone na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r., poz. 907 ze zm.)
Ja …………………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/
reprezentując ………………………………………………………………………………………
/nazwa i adres Wykonawcy/
1.

składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych (lista w załączeniu do oferty)*,

2.

oświadczam, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych*.

Jednocześnie stwierdzam, iż jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

......................................., dn. .........................

.............................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu
Wykonawcy oraz pieczątka/
pieczątki/

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 9 do SIWZ
UMOWA -WZ ÓR
Zawarta w dniu …………………………………… w Gozdnicy pomiędzy:
Gminą Gozdnica ul. Świerczewskiego 2 ; 68-130 Gozdnica

REGON 970770818 , NIP 9241872203

reprezentowaną przez:
1. Zdzisław Płaziak - Burmistrz
2. Kazimierz Susfał - Skarbnik
zwanym dalej Zamawiającym
a firmą:
...................................................................................................................................................................................................
z siedzibą:
.................................................................................................................................................................................................. ..
wpisaną do ................................. pod nr ................................
NIP ....................................
REGON ..............................
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
1. .........................................
2. ..........................................
została zawarta umowa o następującej treści:
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.2013.907 ze zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy:
ZP.271.1.2014).
§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:

„Remont

chodników w Gozdnicy ul. Świerczewskiego, Zacisze i Matejki” zgodnie z ofertą z dnia

………………..
§2
Termin realizacji
Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:
1. Przekazanie placu budowy – w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, tj. …………………………
2. Rozpoczęcie robót - ………………………………
3. Zakończenie robót – ………………………………
§3
a) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót oraz że warunki prowadzenia
robót są mu znane.
b) Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego
uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych.
§4
1. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym oraz
sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We wszelkich sprawach związanych z
wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym.
2. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z
innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonywaniu umowy.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo -techniczną, etyką
zawodową oraz postanowieniami umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń kierownika budowy oraz osób sprawujących nadzór ze strony
Zamawiającego.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne zachowanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje
przedmiot umowy.
§6
1. Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy korzystając z pomocy podwykonawcy (-ców), po zawarciu z nimi
odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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2. Zawarcie umowy z podwykonawcą (-cami) wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej zawarciem, zgodnie z art.
6471 k.c. Zmiana umowy zawartej z podwykonawcą wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego.
3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać, m.in.:
a) zakres części zamówienia powierzonych podwykonawcy,
b) kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy,
c) termin wykonania zamówienia powierzonych podwykonawcy,
d) warunki dokonania płatności wynagrodzenia,
e) termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi
lub roboty budowlanej,
f) numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia.
4. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemne
zastrzeżenia do projektu umowy:
a) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,
b) gdy nie podano w niej dokładnego zakresu robót zgodnego z zakresem umowy z Wykonawcą,
c) gdy kwota wynagrodzenia za roboty podwykonawcy jest wyższa od wartości tego zakresu robót
wynikające z oferty Wykonawcy,
d) gdy termin wykonania zakresu robót powierzonego podwykonawcy jest niezgodny z harmonogramem
wykonania robót przez Wykonawcę.
5. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w ppkt 4 w terminie
14 dni roboczych uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem
umów na dostawę materiałów, wynajmu sprzętu, wynajmu środków transportu, których wartość nie przekracza 50.000,00
zł
8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności
określonych w umowie z Podwykonawcą.
9. Zamawiający wstrzyma zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
10. Zapłata należnego Wynagrodzenia podwykonawcy zostanie uregulowana zgodnie z zapisami art.143c ustawy Prawo
zamówień publicznych
11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu
Zamawiającemu uwiarygodnionej kopii umowy o podwykonawstwo na usługi lub dostawy, w przypadku uchylenia się od
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.
12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia bez odsetek, należnych Podwykonawcy.
13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zgłoszenie pisemnych
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
15. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących
podwykonawców.
16. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i
Wykonawcy.
17. Do zmian umowy o podwykonawstwo uregulowania zawarte w ust. 4, 5, 6, 7.
18. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał przedmiot umowy samodzielnie.
§7
1. Ze strony Zamawiającego nadzór inwestorski pełnić będzie Pan/Pani ………………………....- posiadający/a
uprawnienia budowlane , nr ……………
2. Wykonawcę na budowie reprezentować będzie kierownik budowy: ……………………….…………… tel.
…………………………… posiadający uprawnienia ………………….nr uprawnień………………………
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§8
Wynagrodzenie
Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w
kwocie ………………. zł brutto (słownie: ……………………………………….…………) w tym podatek VAT.
§9
Warunki płatności
1. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury końcowej, po dokonaniu niezbędnych
odbiorów bez zastrzeżeń Zamawiającego.
2. Za wszelkie przekroczenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz wynagrodzeń za poszczególne rodzaje robót Wykonawca
ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność finansową.
3. Należności Wykonawcy za wykonane roboty będą realizowane na podstawie faktury końcowej, o której mowa w ust. 1
wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez inspektora nadzoru protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.
4. Wystawiona przez Wykonawcę faktura końcowa za wykonane prace, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, będzie
przez Zamawiającego płatna nie później niż w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.
5. Zapłata nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.
6. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Zapłata należnego Wynagrodzenia podwykonawcy zostanie uregulowana zgodnie z zapisami art.143c ustawy Prawo
zamówień publicznych

1.

2.

§ 10
Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także
pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych
ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej
ustawy.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny, ewentualnych szkód
powstałych z jego winy w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 11
Wbudowane materiały muszą odpowiadać, co do jakości wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym
określonym w dokumentacji projektowej.
2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) okazać,
w
stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską
Normą lub z aprobatą techniczną.
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały
wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia ciężarów i użytych materiałów, badania te zostaną wykonane
na koszt Wykonawcy.
§ 12
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wykonane roboty i zastosowane materiały.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi po terminach określonych w ust. 1, jeżeli
reklamował wadę przed upływem tego terminu.
3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad przedmiotu
umowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.
5. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi
w
wyznaczonych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, który
zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca
na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument
o kontynuacji
ubezpieczenia.
§ 13
1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza, utrzymanie
ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę
materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt
Wykonawcy.
1.
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Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone
Zamawiającemu oraz osobom trzecim.
§ 14
Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu, po stwierdzeniu zgodności
wykonanych robót z dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, warunkami technicznymi wykonania
i
odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi oraz umową.
Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz
odrębnym pismem. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o
osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru dokumentację
powykonawczą (wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną).
Strony sporządzą protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności Zamawiający wyznaczy terminy
usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru.
Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie
takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
Zamawiający określi termin przeglądu technicznego przed upływem okresu gwarancji oraz termin usunięcia
stwierdzonych w tym okresie wad.
§ 15
Kary umowne
Strony postanawiają, że obowiązująca formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy stanowią kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) Za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w § 2 terminu realizacji prac w wysokości 0,2 % wartości umowy
brutto;
2) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w protokole odbioru terminu usunięcia wad stwierdzonych przy
odbiorze w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto;
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn za które Wykonawca odpowiada,
w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową w
wysokości 10 % wartości umowy brutto;
4) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto;
5) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, usługi, dostawy lub jej zmiany - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto;
6) Za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
należnego Podwykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
Zamawiający kary umowne może potrącić bezpośrednio z faktury Wykonawcy.

§ 16
Należyte wykonanie umowy
Wykonawca, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny brutto, przedmiotu zamówienia co
stanowi
kwotę:
……………..
zł
słownie
…………………………..…………………………………..w
formie
…………………………………………….
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,
o
których mowa w art. 148 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmian jego wysokości.
Zamawiający zgodnie a art. 151 ustawy pzp dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
30
%
wartości
zabezpieczenia
zostanie
zatrzymane
przez
Zamawiającego
na
zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością
Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za
wykonane roboty
§ 17
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Odstąpienie i rozwiązanie umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego wynagrodzenia z tytułu
wykonania części umowy, co stwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:
a) ogłoszono likwidację Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia,
b) Wykonawca nie podjął realizacji w ciągu jednego miesiąca od ustalonej daty rozpoczęcia robót,
c) Wykonawca pomimo pisemnych żądań Inspektora Nadzoru nie wykonuje robót zgodnie z umową
d) Wykonawca przerwał realizację robot na okres dłuższy niż jeden miesiąc,
e) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się majątku na rzecz
wierzycieli,
f) Wykonawca wykonuje roboty przy pomocy podwykonawców bez zgody Zamawiającego.
3. W razie rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji.
§ 18
Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1.1 ZMIANY OGÓLNE
Możliwa jest:
a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy.
1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY
1.2.1. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika
z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie
przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:
a) przekazanie terenu budowy;
b) przekazanie dokumentów budowy.
1.2.2. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na:
a) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności
dokumentacji z przepisami prawa;
b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
c) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje;
d) przedłużenie procedury przetargowej;
e) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.);
f) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami
nieruchomości;
g) technologię wykonywania robót;
h) zmiany stanu prawnego;
i) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć;
j) niesprzyjające warunki atmosferyczne;
k) wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót;
l) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej;
m) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron.
1.2.3. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
1.3 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE
Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT).
2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem
nieważności.
2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
powyższych okoliczności.
2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

1.

§ 19
Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.
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2.

1.

2.
3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przedniego przy wypełnianiu
obowiązków umownych, a również za szkody i straty spowodowane przy usuwaniu wad
w okresie
gwarancji.
§ 20
W sprawach nieunormowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego,
Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych.
Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zapłaty, które nie zostaną rozwiązane
polubownie, Strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3 egzemplarze dla
Zamawiającego.

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:
1) harmonogram rzeczowo – finansowy;
2) formularz ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót -Chodniki
(STWiOR)
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I

Część ogólna

1

Przedmiot zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

1.1

Remont chodników w Gozdnicy ul. Świerczewskiego, Zacisze i Matejki.
Przedmiot i zakres robót budowlanych

1.2

Remont części chodników w Gozdnicy wzdłuż ulic Świerczewskiego, Zacisze i Matejki, poprzez wymianę krawężników,
obrzeży i nawierzchni z płytek na kostkę betonową
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

1.3

Prace towarzyszące głównym robotom budowlanym jakie wystąpią przy realizacji robót to:

1.4



roboty pomiarowe związane z wytyczeniem trasy chodnika, spadków chodnika, urządzeń obcych (studzienki ,
zawory itp.) występujących w chodniku,



regulacja pionowa studzienek telefonicznych, włazów kanałowych kanalizacji ściekowej i zaworów
wodociągowych,



roboty rozbiórkowe istniejących chodników i związany z tym wywóz gruzu z terenu budowy,

Informacje o terenie budowy.

Teren budowy obejmują chodniki przy jezdni. W otoczeniu terenu budowy zlokalizowane są sklepy i posesje
prywatne. Z uwagi na powyższe organizacja robót powinna być tak opracowana aby roboty budowlane były wykonywane
w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego. Projekt organizacji ruch
opracuje wykonawca na własny koszt i przed przystąpieniem do robót przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. Nie
dopuszcza się zamknięcia obydwóch ciągów pieszych (po obu stronach ulicy), także wjazdy na posesje prywatne nie
mogą być wyłączone na czas dłuższy niż 6 godzin . Do powyższych potrzeb wykonawca powinien dysponować
odpowiednim sprzętem, oznakowaniem i potencjałem ludzkim.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w
zakresie:

1.5
1.6



organizacji robót budowlanych,



zabezpieczenia interesów osób trzecich,



ochrony środowiska,



warunków bezpieczeństwa pracy,



warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,



zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,



zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z przebudową chodników
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2 i 45233222-1
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń, a wymagających zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji.
Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.6.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.6.2 Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące
oraz nawierzchnie drogowe.
1.6.3 Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od
terenów nie przeznaczonych do komunikacji
1.6.4 Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostępu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdów wjeżdżających lub wyjeżdżających z
bram
1.6.5 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.
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1.6.6 Inspektor Nadzoru lub Koordynator robót – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego,
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.6.7 Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.6.8 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.6.9 Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi
jezdnie.
1.6.10 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.6.11 Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, tworząca
ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.
1.6.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.6.13 Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
służący
do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.
dodatkowych
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.6.14 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.6.15 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.6.16 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1.6.17 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót
budowlanych.
1.6.18 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
związanych z
nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany
do rozbudowy drogi i
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi
przez ruch na drodze.
1.6.19 Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń
organizacji
i
bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.6.20 Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.6.21 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.6.22 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykład droga,
kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.6.23 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.6.24 Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.
1.7

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody
użyte przy budowie i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.7.1

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie do 7 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy.
1.7.2

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,
poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia
i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.7.3

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót
albo przez personel Wykonawcy.
1.7.4

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować sprawne prowadzenie robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania
i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
1.8

II

Część techniczna

2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz wymagania
ich składowaniem i kontrolą jakości.
2.1
2.1.1

związane z

Chodniki
Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej będzie posiadanie przez wykonawcę aprobaty technicznej,
wydanej przez uprawnioną jednostkę na betonową kostkę brukową przewidzianą do wbudowania na chodniki.
2.1.2
Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać
2 mm dla kostek o grubości  80 mm.
2.1.3

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni na chodnikach zastosowana zostanie betonowa kostka brukowa o grubości 80 mm. Chodnik zostanie
ułożony z kostki szarej i kolorowej na wjazdach.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
 na długości
 3 mm,
 na szerokości
 3 mm,
 na grubości
 5 mm.

2.1.4

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp.

Cechy

Wartość

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2

Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż

5

3

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

1

brak
5
20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA REMONT CHODNIKÓW W GOZDNICY UL. ŚWIERCZEWSKIEGO, ZACISZE I MATEJKI

Gmina Gozdnica o statusie miejskim
Referat Gospodarki Miejskiej
Urzędu Miejskiego Gozdnica
4

Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niż

4

2.1.5
Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
 Cement - do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca
się
stosowanie
cementu
o
jasnym
kolorze.
Cement
powinien
odpowiadać
wymaganiom
PN-B-19701,
 Kruszywo  należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno
być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu,
 Woda  właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom
wg PN-B-32250,
 Dodatki  do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą
laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność
na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być
barwniki nieorganiczne.
2.2

Wjazdy do bram i zatoki postojowe

Wjazdy do bram i zatoki postojowe będą wykonane z betonowej kostki brukowej kolorowej (czerwony)
gr. 8cm.
2.2.1

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej będzie posiadanie przez wykonawcę aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na kostkę przewidzianą do wbudowania na wjazdach.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny jak w pkt 2.2.2
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni na wjazdach i wyjazdach z bram stosuje się betonową kostkę brukową kolorową o grubości 80
mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
 na długości
 3 mm,
 na szerokości
 3 mm,
 na grubości
 5 mm.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych jak w pkt 2.2.4
2.2.5. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych jak w pkt 2.2.5

Krawężniki
2.2.2

Klasyfikacja materiałów

2.2.3

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

Zastosowany
prostokątny ścięty

-

zostanie
rodzaj „a”;

krawężnik
Odmiana- krawężnik

betonowy
Typ
betonowy dwuwarstwowy ;

Gatunek

a) krawężnik rodzaju „a”

Tablica 1. Wymiary krawężnika
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Wymiary krawężników, cm

Typ
krawężnika

Rodzaj
krawężnika

l

b

h

c

d

r

U

a

100

15

30

min. 3
max. 7

min. 12
max. 15

1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych
Rodzaj
wymiaru

Dopuszczalna odchyłka, mm
Gatunek 1

l

8

b, h

3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny
przekraczać wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych
Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek 1

Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm
Szczerby i uszkodzenia ograniczających powierzchnie górne
krawędzi i naroży
(ścieralne), mm

2
niedopuszczalne

ograniczających pozostałe
powierzchnie:
- liczba max

2

- długość, mm, max

20

- głębokość, mm, max

6

Składowanie
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów,
odmian, gatunków i wielkości.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm,
szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.
2.2.4

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania krawężników betonowych będzie posiadanie przez wykonawcę
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na krawężnik betonowy.
2.3

Obrzeża

2.3.1
Klasyfikacja materiałów
Materiałami
stosowanymi
są
BN-80/6775-03/01,
Zastosowane zostaną obrzeża niskie

obrzeża

betonowe

odpowiadające

wymaganiom

BN-80/6775-04/04

- On; gatunek 1 - G1.

Wymagania techniczne
Kształt i wymiary obrzeży betonowych jakie mają być ustawione przy ul. Mickiewicza i Szkolnej w Puńsku.
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzeży
Rodzaj
obrzeża

1

On

75
100

Wymiary obrzeży, cm
b
h
6
6

r

20
20

3

3
3

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalna odchyłka, mm

Rodzaj
wymiaru

Gatunek 1

l

8

b, h

3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie
elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w
tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm
Szczerby
i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne)
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
liczba, max

Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek 1
Gatunek 2
3
2
niedopuszczalne

2

długość, mm, max

20

głębokość, mm, max

6

Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów
i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.

3

Mogą być zastosowane obrzeża ścięte
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2.3.2

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzeży betonowych będzie posiadanie przez wykonawcę aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na obrzeża betonowe przewidziane do wbudowania na chodniku przy
ul. Mickiewicza i Szkolnej w Puńsku.

3

Wymagania dotyczące
budowlanych.

3.1


sprzętu

i

maszyn

zalecanych

do

wykonania

robót

Sprzęt do wykonania chodników, wjazdów i wyjazdów z bram, parkingów, ustawienia krawężników oraz obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów płytowych,
ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

Sprzęt do usuwania drzew i karczowania pni
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i pni wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
 piły mechaniczne,
 specjalne maszyny lub koparki przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
 środki transportowe do wywozu karpiny i dłużycy
3.2

Sprzęt do robót ziemnych

3.3





4

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu do:
odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

4.1

Chodniki

4.1.1

Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według
normalnej metody Proctora.

4.1.2

Podsypka
Grubość podsypki cementowo -piaskowej po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 5 cm. Podsypka powinna
być , zagęszczona i wyprofilowana
Grubość warstwa profilująco – odsączająca z pospółki po zagęszczeniu powinna wynosić 10cm grubości. Podsypka
powinna być , zagęszczona i wyprofilowana.

4.1.3

Układanie chodników z betonowych kostek brukowych
Kostkę należy ułożyć na podsypce piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.
Kostkę należy układać tak, aby po zagęszczeniu zajmowała położenie ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety
krawężnika.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, należy stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.

4.2

Wjazdy do bram
Koryto jak w pkt 4.1.
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4.2.1

Podbudowa na wjazdach z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr 15 cm i 5 cm gruntu stabilizowanego cementem w
2
ilości 20kg/m

4.2.2

Układanie wjazdów z betonowych kostek brukowych jak w pkt 4.1.3

4.3

Krawężniki

4.3.1

Koryto jak w pkt 4.1.1

4.3.2

Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ława betonowa:
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować
szalowanie. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według
normalnej metody Proctora.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

4.3.3





Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej
Zasady ustawiania krawężników:
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej,
a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na
„wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm,
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem,
tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym,
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02,
ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej
w stosunku nie mniejszym niż 1:5 o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

4.4

Obrzeża

4.4.1

Koryto jak w pkt 4.1.1

Podłoże lub podsypka (ława)
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o
grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i
zagęszczenie z polewaniem wodą.
4.4.2

Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
4.4.3

Zasady kontroli jakości robót

5
5.1

Badania przed przystąpieniem do robót

5.1.1

Chodniki, wjazdy do bram i zatoki postojowe

Przed przystąpieniem do robót Inspektor Nadzoru sprawdzi betonową kostkę brukową użytą na chodniki wjazdy bramowe
i parkingi pod kątem:



wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na
powierzchniach i krawędziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w pkt 2.1.2 ,
kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w pkt 2.1.3 i w pkt 2.2.3. Sprawdzenie kątów prostych w narożach
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1
mm,
Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczyć dokumenty dotyczące:
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5.1.2




posiadanie atestu wyrobu przez producenta kostek brukowych wg pkt 2.1.1 i 2.2.1 niniejszej STWiOR,
wyniki bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek
2
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Krawężniki i obrzeża
Przed przystąpieniem do robót Inspektor Nadzoru krawężniki betonowe i obrzeża pod kątem:
wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3 z pkt. 2.3.2 - krawężniki i
tablicy 3 z pkt. 2.4.2 – obrzeża. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego
lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2 z pkt. 2.3.2 - krawężniki i tablicy 1 i 2 z pkt. 2.4.2 – obrzeża.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

5.2

Badania w czasie robót

5.2.1

Chodniki

5.2.1.1 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta:
 o szerokości do 3 m:  1 cm,
 o szerokości powyżej 3 m:  2 cm,
 szerokości koryta:  5 cm.
5.2.1.2 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 4.1.2 niniejszej STW i OR. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą
przekraczać  1 cm.
5.2.1.3 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją
projektową oraz wymaganiami pkt 4.1.3 niniejszej STW i OR.
5.2.1.4 Sprawdzenie konstrukcji chodnika
Sprawdzenie konstrukcji chodnika z betonowych kostek brukowych przeprowadzać należy w następujący sposób: na
2
każde 150300 m chodnika z betonowej kostki brukowej należy zdjąć 24 kostki w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki
oraz sprawdzić układ kostek brukowych.

5.2.2

Wjazdy do bram i zatoka parkingowa

5.2.2.1 Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy jak w pkt 5.2.1.1
5.2.2.2 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 4.2.2 niniejszej STW i OR. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą
przekraczać  1 cm.
5.2.2.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 4.1.3 niniejszej STW i OR:
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
5.2.2.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni





Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczać 0,8 cm,
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%,
Niweleta nawierzchni. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać  1 cm,
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm,
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Grubość podsypki.
 1,0 cm

Dopuszczalne

odchyłki

od

projektowanej

grubości

podsypki

nie

powinny

przekraczać

5.2.2.5 Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość
pomiarów
dla
cech
geometrycznych
nawierzchni
z
kostki
brukowej,
wymienionych
w pkt 5.2.2.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były
2
przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.
Krawężniki

5.2.3

5.2.3.1 Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 4.4.2.
5.2.3.2 Sprawdzenie ław







Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową powinien być zgodny z projektowaną
niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy,
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów
wynoszą:

dla wysokości  10% wysokości projektowanej,

dla szerokości  10% szerokości projektowanej.
Równość górnej powierzchni ławi ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy,
trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą wykazywać śladu
urządzenia zagęszczającego, ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać
na wyjęcie ziarna z ławy,
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde
100 m wykonanej ławy.

5.2.3.3 Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
 dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m
ustawionego krawężnika,
 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  1 cm na
każde 100 m ustawionego krawężnika,
 równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde
100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie
może przekraczać 1 cm,
 dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
Obrzeża

5.2.4

5.2.4.1 Sprawdzenie koryta pod ławę
Sprawdzanie koryta pod ławę jak w pkt 5.2.3.1
5.2.4.2 Sprawdzenie podłoża i podsypki
Sprawdzenie podłoża i podsypki jak w pkt 5.2.1.1
5.2.4.3 Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 4.5.3, przy dopuszczalnych
odchyleniach:




linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża,
wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną
głębokość.

6. Odbiory i gwarancje
6.1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:
a) odbiór ostateczny – po wykonaniu zakresu robót wyznaczonego przez zamawiającego,
b) odbiór pogwarancyjny – w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu gwarancji.
6.2. Gotowość do odbioru częściowego, ostatecznego wykonawca zgłosi zamawiającemu pisemnie.
6.3. Odbiór ostateczny zostanie dokonany w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia o gotowości robót do odbioru.
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6.4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru zestawienie wykonanych robót potwierdzone przez
koordynatora robót, wyniki badań jakościowych oraz świadectwa jakości.
6.5. Początkowy bieg terminu gwarancji będzie liczony od daty odbioru ostatecznego całości przedmiotu umowy.
6.6. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru w ustalonym terminie i nie zawiadomi wykonawcy o przyczynie odstąpienia od
odbioru będzie to równoznaczne z pokwitowaniem wykonania robót, a wykonawca uprawniony będzie do sporządzenia
jednostronnie protokołu odbioru i wystawienia faktury.
6.7. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca.
6.8. Termin usuwania wad wynosi:
a) bezzwłocznie w przypadku, gdy wada może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa,
b) 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru o zaistniałych wadach.
6.9. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 m-cy licząc od dnia odbioru ostatecznego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA REMONT CHODNIKÓW W GOZDNICY UL. ŚWIERCZEWSKIEGO, ZACISZE I MATEJKI

Gmina Gozdnica o statusie miejskim
Referat Gospodarki Miejskiej
Urzędu Miejskiego Gozdnica

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA REMONT CHODNIKÓW W GOZDNICY UL. ŚWIERCZEWSKIEGO, ZACISZE I MATEJKI

