SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Krzeszyce, dn. 30-07-2020r.

Zadanie PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W STUDZIONCE

I. Nazwa oraz adres zamawiającego
Urząd Gminy Krzeszyce
ul. Skwierzyńska 16 ,66-435 Krzeszyce, powiat Sulęciński ,województwo Lubuskie

Telefon: 095 7573161 wew 33, faks: 095 7573086

II. Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony,
1. nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku . Prawo o
zamówieniach publicznych ( Dz. U.z 2019 r, poz. 1843 ze zmianami.).
2.Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy.
3.W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją istotnych warunków
zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz aktów wykonawczych do ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1.Przedmiotem zamówienia jest :
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Studzionce . o długości 990 m. na działkach nr. 264/2
obręb Studzionka
2. Wspólny słownik zamówień CPV 45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2Roboty drogowe
IV Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia do 31 października 2020 roku wraz z protokolarnym
odbiorem kompletnego przedmiotu zamówienia.
V. Informacje dodatkowe

1.Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
4.Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
6.Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w PLN.
7.Zamawiająy nie przewiduje wymagań , o których mowa w art.29 ust 4 ustawy Pzp.

VI. Warunki udziału w postępowaniu
1. O Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1 spełniają warunki dotyczące udziału w postępowaniu dotyczące:
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1.1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów- Zamawiający nie stawia warunków w tym
zakresie,
a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia , b.) posiadają niezbędny
potencjał techniczny do wykonania zamówienia ,
d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże
, ze w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy to w tym okresie wykonał przynajmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie
lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
f)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych
niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w
warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe
po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby
unieważnieniem postępowania.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).

W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

o
wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę określającą strony umowy, cel
działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do
wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej
odpowiedzialności wykonawców).
o
w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z
przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
o
oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
o
wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub
do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać
przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem

o
(liderem),
o

wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na
„Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a
nie pełnomocnika konsorcjum.

IX. Informację o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Wypełniony formularz ofertowy (wg zał. druku),
2. Wypełniony formularz cenowy (wg zał. druku),
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej potwierdzający, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie
wykonywania prac objętych zamówieniem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
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4. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art.
22 ust. 1 ustawy [wg zał. druku ];
5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczeń,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Pełnomocnictwo (jeżeli upoważniono osobę (y) do reprezentacji) .
Dokumenty mogą być przestawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu
w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z
oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Prawo zamówień publicznych
wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i
podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane .
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211 ze
zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informację techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w
celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, że nie mogą być one
udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika
postępowania.
Zamawiający zaleca aby informację zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
“tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty.
X.
Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej
lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza
porozumiewanie się drogą elektroniczną.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca przekazują
pisemnie.
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty,
kierując swoje zapytania na piśmie na adres Zamawiającego .
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na
6 dni przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie

wszystkim Wykonawcą, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia oraz na stronie inwestora bez wskazania źródła zapytania.
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XI Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami.
Osobą uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami lub wykonawcami jest:

Tadeusz Witkowski telefon: 095 757 31 61do 62 wew. 33
faks: 095 7573086.

1. XII Wymagania dotyczące wadium w wysokości 8 000 zł
należy wnieść w jednej z form przewidzianych w art.45.p.6 Ustawy Prawo zamówień
publicznych
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto nr
31 835500090035101420000010
Lub w kasie urzędu gminy, potwierdzenie złożenia wadium dołączyć do oferty
W dniu składania ofert wadium wpłacane w pieniądzu powinno znajdować się na
koncie.

XIII Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu złożenia ofert.
XIV Opis sposobu przygotowania ofert.
Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej zewnętrznej i
wewnętrznej kopercie z tym, że:
- koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na adres Zamawiającego, bez nazwy
i pieczątki firmy, zatytułowana: „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Studzionce .
- koperta wewnętrzna winna zawierać tytuł oferty jw., nazwę i adres Wykonawcy, ofertę
i wszystkie niezbędne dokumenty.

2. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w / w opisem ponosi oferent.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta t.j. w
dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem
„ZAMIANA”.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez
otwierania.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.
Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze

lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty. Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być
ponumerowana kolejnymi numerami.
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Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

XV.

1. Oferty należy składać do 24-08-2020 do godz. 10.00 w sekretariacie zamawiającego.
2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się 24-08-2020 o godz. 10.15 w pokoju nr 31
3. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na
pisemny wniosek.

XVI Opis sposobu obliczania ceny.
Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w przedmiarze robót doliczając
podatek VAT. Cena oferty jest ceną ryczałtową.

XVII

Informacje dotyczące walut obcych , w jakim mogą być prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

NIE DOTYCZY

XVIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
cena ofertowa 60%.
Gwarancja

40%

Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznego okresu udzielonej rękojmi za wady oraz gwarancji
jakości. Dodatkowy okres będzie premiowany wg poniższych zasad:
Okres gwarancji w miesiącach liczba otrzymanych punktów
36 -

0 punktów

37 – 48

10 punktów

49 - 59

30 punktów

60 oraz więcej 40 punktów

XIX Informacja o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Gwarancja wynosić będzie minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu
końcowego.
Przed podpisaniem umowy należy wnieść zabezpieczenie w wysokości 8% ceny całkowitej
podanej w ofercie. W jednej z form przewidzianych w Art.148 ustawy prawo zamówień
publicznych, 30% powyższej kwoty pozostaje jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
za wady lub gwarancji.
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XXI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy
albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
 Warunki umowy opisane są w załączonym wzorze umowy.
XXII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o zamówienie publiczne.

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobę nieuprawnioną Zamawiający odrzuca bez
rozpatrywania.
Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany.

Protest winien wskazywać:




oprotestowaną czynność albo zaniechanie Zamawiającego,
żądanie Protestującego,
zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie
protestu.
Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie 5 dni od daty jego wniesienia. Brak
rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uważa się za jego oddalenie.
Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie pięciu dni od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o
wniesieniu odwołania Zamawiającego.
Wnosząc odwołanie Wykonawca zobowiązany jest wnieść wpis.
Wpis należy wnieść na konto Urzędu Zamówień Publicznych
Dowód uiszczenia wpisu należy dołączyć do odwołania.
Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis Zamawiającemu.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a także wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Zatwierdził
Wójt Gminy Krzeszyce
(-) Stanisław Peczkajtis

W załączeniu:
1.
Formularz ofertowy
2.
Przedmiar – formularz cenowy
3.
Wzór umowy
4.
Załącznik nr 2 – oświadczenie
5.
Wymagania ogólne- Specyfikacja techniczna.
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/Nazwa i adres oferenta/
/ miejscowość i data/
FORMULARZ OFERTOWY
Urząd Gminy Krzeszyce
ul Skwierzyńska 16
66-435 Krzeszyce

Oferujemy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie:
przebudowa odcinka drogi gminnej na dz. ew. nr 264/2obr. Studzionka, zgodnie z
wymaganiami określonymi w SIWZ, i załącznikach.
6.
Oferujemy wykonanie robót, będących przedmiotem zamówienia za cenę :
............................................zł, plus podatek VAT ..........%, t.j. ..................zł,
razem cena brutto:.............................słownie
...............................................................................................................................................................zł,

7.
Roboty stanowiące przedmiot zamówienia będziemy wykonywać systematycznie wg
bieżących zamówień do 31 października 2020r.
8.
Na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres 36
miesięcy; + dodatkowo ……………….. miesięcy.
9.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
(w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w
niej zawarte;
10.
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz.1843 z
2019 r. ze zmianami);
11.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
siwz .
12.
Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.*
7.1 . Następujące roboty zamierzamy zlecić podwykonawcom:*
....................................................................podwykonawca:.......................................

13.
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
14.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium;
15.
Oferta została złożona na ................................. stronach podpisanych i kolejno
ponumerowanych od nr .................... do nr ...................
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16.
Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
od ......... do ............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
17.
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**
1/ .................................................................................
2/ .................................................................................
3/ .................................................................................
4/ .................................................................................

.......................................................
/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

Uwaga:


Niepotrzebne skreślić

** Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem
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FORMULARZ CENOWY
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ
w Studzionce

LP Podstawa

Opis i wyliczenia

jm

ilość

Cena
jedn.

1.Roboty przygotowawcze
1

KNR-W 2-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

0113-03

ziemnych- trasa drogi w terenie równinnym

d.

m

990

Pomiary geodezyjne, wytyczanie na terenie osi
głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne,

1

sporządzanie dokumentacji powykonawczej,
inwentaryzacji i map geodezyjnych
powykonawczych oraz pomiary kontrolne i
sprawdzające 624,62/100m

2 Roboty budowlane
2

KNR 2-31

d.2

0103-04

3

KNR 2-31

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie
podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

4 742,

m2

228,

400

w gruncie kat.I-IV

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w
gruncie kat.II-IV-15 cm głębokości koryta

d.2

m2

000.

0102-01
vv
0102-02

4

KNR 2-31

Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- roboty

d.2

0114-05z.o.
2.12.9901-02

m2

828,
000.

na poszerzeniach, przekopach lub pasach
wyższych niż 2.5m
vvv

analogia
5

KNR 2-31

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z
przygotowaniem do wykorzystania jako

d.2

0117-01

podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego
twardego – grubość warstwy po zagęszczeniu 7
cm

9

m2

5 074,
368

wartość

3.Nawierzchnie
6

KNR AT 03

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją

M2

d.2

0202-01

3 868,
050

asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem, zużycie
emulsji 0,8kg/m2

7

KNR 2-31

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-

M2

d.2

0310-05

3 615,
000

bitumicznych grysowych-grubość po
zagęszczeniu 4 cm.- ciąg główny

0310-06

8

KNR 2-31

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa

M2

d.2

0304-05z.o.
2.12.9901-

1 485,
000

górna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 10
cm – roboty na poszerzeniach, przekopach lub
pasach wyższych niż 2,5m – pobocza

02 0204-06
analogia
9

KNR-2-31

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z

t

d.3

1501-02

361,
500

wytwórni do miejsca wbudowania na odległość
do 0,5 km Środkami transportu o ładowności
ponad 5.0 do 10.0 t

10

KNR-2-31

Dodatek za transport mieszanki mineralno-

t

d.3

1502-02

361,
500

bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania
na odległość powyżej 0,5 km środkami
transportu o ładowności ponad 5,0 do 10.0 t za
każde 0,5 km
Krotność= 99

11

KNR 2-31

Transport wewnętrzny kruszywa łamanego

t

d.3

1510-05

0,5 km z załadunkiem mechanicznym

12

KNR 2-31

Dodatek do tabeli 1510 za transport na każde

d.3

1511-02

dalsze 0,5 km

1 390,
736

pojazdami samowyładowczymi na odległość do

t

1 390,
736

Krotność = 13

10

13

KNKRB 1

d.3

0203-04

Przewiezienie urobku kat.I-II po drogach
utwardzonych

11

M3

34,200

UMOWA Nr //08 /2020/OB.
Zawarta w dniu .0.2020 w Krzeszycach, pomiędzy :
Gminą Krzeszyce reprezentowaną przez:

Stanisława Peczkajtisa – Wójta Gminy
przy kontasygnacie

Zofii Smolińskiej – Skarbnika Gminy
a firmą :
reprezentowaną przez Pana
następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać ;
Przebudowę odcinka drogi gminnej w Studzionce
§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 31 października
2020 r.
§3
1Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie (Art. 10 ustawy – Prawo Budowlane).
2Przed każdym wbudowaniem materiałów, o których mowa w § 1 ust. 2, Wykonawca
zobowiązany jest okazać: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat
zgodności z polską normą .

§4
1.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot
umowy w wysokości … zł brutto .
2.
Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie wystawionych faktur, po protokolarnym
odbiorze robót, zatwierdzonych pod względem merytorycznym przez osobę upoważnioną, w
terminie 30 dni, po otrzymaniu faktury przelewem na konto Wykonawcy podane na
fakturze .
3.
Wykonawca wyraża zgodę na sposób zapłaty określony w ust.2.
§5
Zamawiający wyznacza Pana
….– z branży drogowej jako osoby odpowiedzialnej do kontroli ilości oraz jakości
wykonanych robót na podstawie niniejszej umowy .
§6
1.
Zamawiający oświadcza, że środki finansowe na realizację przedmiotu umowy zostały
zabezpieczone w budżecie.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy , w tym zwiększenie ilości zamawianych
materiałów mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu , podpisanego
przez strony umowy , pod rygorem nieważności.
§7
1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejszą umową na
okres 36 + …….. miesięcy razem ………..miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego.
2. Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi
w okresie trwania gwarancji.
3. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
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4. W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający
usunie usterki na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji
i rękojmi.
5.Przed zakończeniem okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad
i usterek, strony niniejszej umowy spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego.
6.Wykonawca wnosi zabezpieczenie gwarancyjne zadania w formach ujętych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
§8
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
1) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,50% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 8 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.
2.W przypadku , gdyby kary umowne nie pokryły całości doznanej szkody, Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych
§9
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosują się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Gospodarczy właściwy
miejscowo dla strony Zamawiającej.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej.
4. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla każdej ze stron.
5. Umowa niniejsza zawiera 2 strony.
Zamawiający:

Wykonawca:
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Zał. Nr 2
OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
Składając ofertę w przetargu na realizację zadania
pt:...................................................................
.................................................................................................................................................
oświadczamy, że:
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, który mówi, iż:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2)
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono;
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)
wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z
wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem
postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
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potwierdzających spełnianie tych warunków;
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się
na przedłużenie okresu związania ofertą.

....................................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy )
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