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Sprawa nr 271.10.2011
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i adres zamawiającego:
1.1. Zamawiający: Gmina Bedlno, reprezentowana przez :
Wójta Gminy Bedlno – Krzysztofa Kołacha
1.2. Adres:
Bedlno 24,
99-311 Bedlno
tel. 024 282-14-23, fax 024 282-17-50
2. Tryb zamówienia - podstawa prawna
1. Tryb udzielenia zamówienia - niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane o wartości poniżej 4.845.000 EURO.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:art.10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku( tekst jednolity Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz. 759 ).
2 .Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12. 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr
226, poz. 1817),
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2009r. w sprawie średniego kursu złotego w
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz.
1796).
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.).
5. W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.).
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: “Remont drogi w Janowie”
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi w Janowie o długości 850mb, szerokości 3,00 m
Zakres robót: profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie przy
użyciu równiarki i walca –2550 m², wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego pot. grubość warstwy 10
cm po zagęszczeniu i zawałowaniu – 2550m².
Szczegółowy zakres robót zawiera – kosztorys ofertowy.

Nomenklatura
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45233120 - 2

Roboty drogowe

4. Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert wariantowych.
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7. Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie - po podpisaniu umowy
Zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30.06. 2011 roku
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
wykazania się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, iż wykonał minimum dwa zamówienia w
zakresie budowy, przebudowy drogi o wartości nie mniejszej niż 40.000 zł każde oraz załączy
dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznych oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
wykazania, iż osoba która będzie kierować robotami budowlanymi posiada wymagane uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w zakresie: drogowym, wpisaną na listę członków Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa, ubezpieczoną od odpowiedzialności cywilnej.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Zamawiający wymaga potwierdzenia przez wykonawców braku podstaw do wykluczenia z
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo
Zamówień Publicznych, na potwierdzenie wymaga złożenia n/w dokumentów:
a) oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
c)aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie
złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ z których
jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę „spełnia - nie spełnia” wykonawca spełnił
w/w warunki.

3

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt. 8:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać
następujące dokumenty i oświadczenia:
a) oświadczenie Wykonawcy,że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych - druk załącznika Nr 3 do SIWZ,
b) wykaz wykonywanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających wymóg określony w pkt. 8
l. b), z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone - wg załącznika nr 5 do SIWZ.
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiadających
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi
osobami - wg załącznika nr 6 do SIWZ.
d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga
złożenia n/w dokumentów:
a) oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg. załącznika nr 4 do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 8 ppkt 1 SIWZ, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 10 SIWZ, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.
3. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie w/w dokumenty
składa każdy wykonawca, przy czym warunek wskazany w pkt. 8 ppkt. 1 lit. b) - winien spełnić
minimum jeden z wykonawców występujących wspólnie, pozostałe warunki wskazane w pkt. 8 ppkt. 1
– mogą być spełnione łącznie, natomiast warunek wskazany w pkt. 8 ppkt. 2 - musi spełnić każdy z
wykonawców występujących wspólnie.
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4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolotej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9 ppkt. 2 lit. b, c, d SIWZ składa dokument
lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 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. Dokument w tym zakresie powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w/w punkcie zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
10. Wykonawca 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, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
11.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
1.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania ich faksem pod warunkiem, że
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
b) Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest formułowane na piśmie, na
wniosek (zapytanie) Wykonawcy. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień,
jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, iż
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.
c) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. b), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
d) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
e) Zamawiający informuje, że nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
f) Zamawiający informuje, iż w przypadku przedłużenia terminu składania ofert nie wpływa to na bieg
terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. b).
g) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający
przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją
także na tej stronie. W przypadku gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia w BZP.
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h) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Jadwiga Dałek, tel. ( 0-24) 282-14-23, pok. 27 w godz. 8.00 - 14.00, adres do korespondencji:
Urząd Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99 – 311 Bedlno.
2. Przekazywanie oświadczeń lub dokumentów:
a) Wymagane oświadczenia i dokumenty należy składać zgodnie z opisem pkt.14 ppkt. 9.
b)W przypadku gdy Wykonawcy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 zawierające błędy lub
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wzywa wykonawców do ich uzupełnienia w
wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia
lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
oraz spełnione przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego
do uzupełnienia oferty składa w/w dokumenty i oświadczenia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego zgodnie z opisem pkt. 15 oraz odpowiednio w tym zakresie wg opisu pkt.14 ppkt.
9 SIWZ

12. Termin związania ofertą:
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. 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.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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.
13. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1. Oferta winna zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty (wg załącznika nr 1 ),
b) oryginał dokumentu wadialnego - oraz o ile jest to możliwe – kserokopię przelewu
potwierdzającego wniesienia wadium w pieniądzu,,
c) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9 SIWZ potwierdzające spełnienie przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w pkt. 8 SIWZ.
d) kosztorys ofertowy.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy
przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych
przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi
przez Zamawiającego.
4. Ofertę należy złożyć na (lub według wzoru) druku „Oferta” – załącznik nr 1. Wykonawcy nie wolno
dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanego przez
Zamawiającego.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inna trwałą i czytelną
techniką.
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6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
7. Każda kartka oferty wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być ponumerowana i parafowana
przez osobę podpisującą ofertę oraz trwale spięte. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł
zmiany muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub obejmujących część
zamówienia.
9. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę/osoby
upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – poświadczenie,
oprócz adnotacji: „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem
osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.
14. Sposób składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert
oraz powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów. Koperta powinna
zostać opisana nazwą przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia według podanego niżej wzoru :
NAZWA WYKONAWCY i JEGO ADRES
ZAMAWIAJĄCY: GMINA BEDLNO
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
„ Remont drogi w Janowie ”
nie otwierać przed < DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT> .
15. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Bedlno 24, w sekretariacie, w terminie do
dnia 26.04.2011 roku do godz. 10.00.
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie.
16. Miejsce i termin otwarcia ofert:
1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, Bedlno 24 sala konferencyjna w dniu
26.04.2011 roku o godz. 10.30
2.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert podczas której:
a) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
b) otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji.
c) podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwę (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
d) informacje, o których mowa w pkt. a) i c), Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
17. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Sposób obliczenia ceny:
a) Wykonawca określa cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w
kosztorysie ofertowym, sporządzonym z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania
zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny netto, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto
oferty.
b) Do porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę całkowitą brutto (z VAT).
c) Cena brutto oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich w
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
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b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie,
przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.
3. Zamawiający po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie
zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
18. Wycofanie oferty lub jej zmiany:
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich
samych wymagań, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem „zmiana” lub
„wycofanie”.
3. Koperty oznaczone napisem „wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert, które zostały wycofane nie będą otwierane.
4. Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone
do oferty.
19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą:
Zamawiający informuje, że rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich.
20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert
na podstawie następującego kryterium:
Nazwa kryterium
cena

waga
100 %

Zamawiający przy obliczeniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia . oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt przemnożonych przez wagę
kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny
kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

Najniższa cena oferty
Kryterium cena = -------------------------------------------- x 100 pkt x 100 %
Cena badanej oferty
3. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryterium wyboru.
21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
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a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy),
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści informacje, o których mowa w
pkt 1 lit. a), na stronie internetowej – http://ugbedlno.bip.org.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w
swojej siedzibie – na tablicy ogłoszeń na korytarzu na parterze.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane faksem lub drogą elektroniczną lub w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna
oferta lub nie wykluczono żadnego wykonawcy.
5. Podstawą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą będzie, przed podpisaniem umowy
dostarczenie:
a) dokumentów stwierdzających, że wykazane w ofercie osoby posiadają wymagane uprawnienia
budowlane w specjalności: drogowej (kserokopia uprawnień) oraz, że są wpisani na listę członków
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (kserokopie aktualnego zaświadczenia),
b) kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

22 . Istotne warunki umowy:
Istotne warunki umowy zawiera wzór umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ.
23. Środki chrony prawnej :
1. Środki ochrony prawnej
przysługują wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy, na zasadach określonych w art. 179 – 198g Prawa zamówień publicznych.
2. Zamawiający informuje, iż wartość niniejszego zamówienia jest poniżej 4.854.00 EURO.
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
Załącznik
Załącznik
Załacznik
Załacznik
Załącznik
Załacznik
Załącznik
Załącznik

Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 -

formularz oferty,
kosztorys ofertowy
oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1;
oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 1
wykaz wykonanych robót budowlanych
wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie,
projekt umowy
specyfikacja techniczna

Załącznik nr 1
do SIWZ
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.....................................................
(pieczątka firmowa wykonawcy)

OFERTA

Nazwa i siedziba Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................
Telefon …………………………faks ………………………. e-mail:…………………………………..
NIP nr ............................................... REGON ................................................................. ……..
Osoba/ osoby reprezentujące Wykonawcę:…………………………………………………………..
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczenie
działalności gospodarczej*
nr ……………………………….. z dnia ……………….
* niepotrzebne skreślić

o

wpisie

do

ewidencji

1.Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję:
wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ pn.: „Remont drogi w Janowie”
za cenę ryczałtową:
cena netto .................................złotych, słownie zł:...............................................................
...................................................................................................................................................
podatek VAT w wysokości .........% ...................................................................... zł
cena brutto ...............................złotych, słownie zł:...............................................................
...................................................................................................................................................
2. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do 30.06.2011 roku.
3. Zgodnie z art. 36 ust. 4 Prawo zamówień publicznych - Zamawiający żąda wskazania części
Zamówienia, której wykonanie powierzy /nie powierzy* podwykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
( wpisać zakres rzeczowy powierzany podwykonawcy)

4. Akceptuję warunki płatności określone w istotnych warunkach umowy.
5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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6. Oświadczam, że akceptuję warunki SIWZ i nie wnoszę do nich uwag.
7. Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.
Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego zadania.
8. Oświadczam, że w zakresie realizacji przedmiotu umowy będziemy ponosić całkowitą
odpowiedzialność za składniki majątkowe własne i Zamawiającego znajdujące się na placu
budowy.
9. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ubezpieczenia budowy
od następstw i zdarzeń losowych, w przeciwnym wypadku ponosić będziemy całkowitą
odpowiedzialność za powstałe straty.
10.Oświadczam, że zapoznałem się z terenem budowy.
11. Ofertę niniejszą składamy na …………………kolejno ponumerowanych kartkach.
12.Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. .........................................................................................
2. .........................................................................................
3. .........................................................................................
4. .......................................................................................
5. .......................................................................................
6. .......................................................................................
7. .......................................................................................
8. .......................................................................................

………........................................................
(pieczątki imienne i podpisy )
..................................................
(miejscowość, data)

1

Załącznik nr 2
do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY
remont drogi Janów
długość 850 m, szer. 3,00 m
razem powierzchnia 2550m²

L.p.

Podstawa
wyceny

Opis robót

Jedn.
miary

1

KNNR-6
01030300

Profilowanie i zagęszczenie podłoża
m²
pod. warstwy konstrukcyjne wykonane
mechanicznie przy użyciu równiarki i
walca.

2550

2

KNNR -6
01170501

Wykonanie nawierzchni z kruszywa
kamiennego pot. grubość warstwy 10
cm po zagęszczeniu i zawałowanie

2550

m²

Ilość
jedn.

Cena
jednost.

Ogółem wartość netto

…………………zł

Podatek VAT 23%

………………… zł

Ogółem wartość brutto

………………… zł

Wartość
w zł

Słownie: ………………………………………………………………………………………………. złotych

......................................
Miejscowość/data
………….. ...............................................
/podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy/

1

Załącznik nr 3
do SIWZ

….......................................................
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art.22 ust.1 Ustawy – Prawo
Zamówień Publicznych
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
...............
Adres Wykonawcy …............................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
.............
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Remont

drogi w Janowie”

oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa 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
…................................................dn. ….....................

…….............................................................................
podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, oświadczenie
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub pełnomocnik w imieniu konsorcjum.

1

Załącznik nr 4
do SIWZ

.....................................................
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
na podstawie art.24 ust.1 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych
Nazwa Wykonawcy …...........................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
..............
Adres Wykonawcy .......................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Remont

drogi w Janowie”

oświadczam, że moja firma:
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

…..................................................... dn. …..................

….....................................................................
podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie
składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.
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Załącznik nr 5
do SIWZ

WYKAZ WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5-CIU LAT
ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp.

Nazwa
Opis
zamó zamawiającego
wienia
,
miejs
ce
wyko
nania

Wartość
w PLN

Termin
wykonania

Nr str. Oferty na
której wskazano
dokument potwiedzający należyte
wykonanie usługi

1.

2.

Wykonawca oświadcza, że:
- polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zamówienia te zostały wymienione
w niniejszym wykazie oraz w tym celu przedstawiam pisemne zobowiązanie tego
podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy realizacji wykonania zamówienia*
- posiada wiedzę i doświadczenie ponieważ wykonał zamówienia wykazane w niniejszym
załączniku*
( * ) niepotrzebne skreślić

......................................
Miejscowość/data
………….. ...............................................
/podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy/
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Załącznik nr 6
do SIWZ
Nazwa i adres Wykonawcy ...................................................
...............................................................................................

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE
WRAZ Z INFORMACJĄ NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI NIEZBĘDNYCH
DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Lp.

Nazwi
sko i
imię

Funkcja ( rola)
w realizacji
zamówienia

Lata
doświadczenia

Wykształcenie Opis posiadanych
uprawnień,
kwalifikacji

Integralną częścią niniejszego wykazu jest:
1. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia
2. informacja o podstawie do dysponowania wymienionymi osobami

.....................................................
Miejscowość/data
…………….…………….............................
/podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy/
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Załącznik Nr 7
do SIWZ

Umowa Nr ..… / WZÓR /
zawarta w dniu ............. roku pomiędzy: Gminą Bedlno

reprezentowaną przez:

1. Wójta Gminy - mgr inż. Krzysztofa Kołacha
zwaną w dalszej części umowy “Zamawiającym”,
a ……….................................................................................................................................
z
siedzibą ……………………. , wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………. Wydział KRS, pod Nr KRS ……
……………………, o kapitele zakładowym …………………………… zł.,
lub Panem/Panią ………………….. zam. ……………. (adres), przedsiębiorcą prowadzonym
działalność pod firmą ………….. ( nazwa), wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej
UM/UG w ……….. pod numerem ……………..,
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………..
o następującej treści:
§ 1.
Zgodnie
z przeprowadzonym przetargiem
nieograniczonego Zamawiający powierza a
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn. „remont drogi
w
Janowie” o długości 850m.
§ 2.
Zakończenie przedmiotu umowy w terminie do 30.06.2011 rok
§ 3.
Do obowiązków wykonawcy należy:
1.
Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym oraz
obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
2.
Sporządzenie planu organizacji ruchu na czas budowy drogi
3.
Zgłoszenie robót zanikowych,
4.
Przestrzeganie przepisów ppoż. , bhp i innych przepisów prawa.
5.
Doprowadzenie do należytego stanu terenu budowy po zakończeniu robót.
6.
Ubezpieczenie terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.
Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego.
8.
Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego
i obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
obowiązującymi normami,
9.
Przedstawienie na dzień odbioru dokumentów wg,. obowiązujących przepisów o
odbiorach robót.
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Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.

Przekazanie placu budowy.

2.
3.

Odbiór robót zanikających ,
Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu.
§ 4.

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z kosztorysem
ofertowym określa się na kwotę ryczałtową:
Cena netto ..........................złotych; słownie złotych ......................................................
.........................................................................................................................................
Podatek VAT ...............% ........................................................................złotych
Cena brutto ............................ złotych; słownie złotych…………....................................
.........................................................................................................................................
2. Cena ryczałtowa obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne
dla zrealizowania przedmiotu umowy.
§ 5.
1. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umów
z podwykonawcami - na warunkach wskazanych w przedłożonej umowie w trybie art.
647¹ k.c.
2. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest udzielić
Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy oraz przedłożyć
projekt zawieranej z nim umowy, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego.
3. Każda zmiana umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za
roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikłe
z jego winy.
5. Zapisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie jedynie w przypadku wstawienia
zakresu robót powierzonych podwykonawcy już na etapie składania ofert.
§ 6.

Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy
będzie: .............................................................................................................................................
Wykonawca oświadcza, że osoba sprawująca funkcję Kierownika robót posiada wymagane
przygotowanie zawodowe.
§ 7.
1. Odbiór robót zanikowych:
α)
Wykonawca powiadamiać będzie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót
zanikowych, wpisem do dziennika budowy.
β)
Zamawiający dokona odbioru robót zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty
przyjęcia zawiadomienia.
2. Protokół odbioru końcowego:
a) wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o
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gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie
dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru końcowego robót.
b) zamawiający w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót
do odbioru końcowego, ustalając jednocześnie termin rozpoczęcia odbioru.
χ)
w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru końcowego Zamawiający
powiadomi
pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą
rozpoczęcie odbioru wykonanych prac.
δ)
zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc
od daty rozpoczęcia odbioru
ε)
protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu
zakończenia odbioru.
3. Wady ujawnione w trakcie odbioru:
a) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się
do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez
Wykonawcę,
b) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do
usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
c) wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
d) zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru wraz z powiadomieniem uczestników
odbioru, spisując na tę okoliczność stosowny protokół odbioru.
§ 8.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
α) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500,00 PLN
(pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia.
β) a opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokości 200,00 PLN (dwieście złotych) za każdy dzień
opóźnienia.
Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po dniu wyznaczonym
przez Zamawiającego na usunięcie wad.
2. W przypadku bezzasadnego odstąpienia od niniejszej umowy, strona odstępująca zapłaci
karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego za całość zadania.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę z jego winy
zobowiązania będącego przedmiotem umowy jest on zobowiązany do pokrycia wynikłej
szkody
w
pełnej
wysokości, bez względu na wartość
zastrzeżonych kar
umownych.
1.

§ 9.
1.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury końcowej w terminie 21 dni od
daty jej złożenia u Zamawiającego.
2. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
3. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury płatna będzie przelewem na konto
wskazane przez Wykonawcę w fakturze.
4. Rozliczenie ewentualnych zakresów robót wykonywanych przez podwykonawców
nastąpi w oparciu o protokół odbioru technicznego oraz przedstawienie dokumentu
terminowej zapłaty należności przez Wykonawcę za te roboty
.
§ 10.
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Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zakres robót wykonanych na podstawie
niniejszej umowy na okres – 36 miesięcy.
Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego robót.

§ 11.

Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy
na rzecz osób trzecich.
§ 12.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

§ 13.
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu
właściwych rzeczowo sądów powszechnych.

§ 14.
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egz. dla
Zamawiającego , 1 egz. dla Wykonawcy.
Integralną częścią umowy jest:
• Oferta cenowa – załącznik nr 1
• Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2

Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 8
do SIWZ

INWESTOR:

GMINA BEDLNO
Pow. KUTNOWSKI
Woj. ŁÓDZKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
dla zadania „ Remont drogi w Janowie
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
Bedlno
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem remontu drogi gminnej w
Janowie przy użyciu kruszywa kamiennego.
1.2. Zakres stosowania OST
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drodze gminnej .
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem zadania: zakup, dowóz, rozplantowanie (przy użyciu równiarki,walca) i
uwałowanie kruszywa kamiennego pot. na drogę gminną w miejscowości Janów .
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru z minimalną
zawartością materiałów ilastych, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji.
Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa
łamanego z minimalną zawartością materiałów ilastych, spełniająca wymagania niniejszych
specyfikacji. Kruszywo łamane może pochodzić z prze kruszenia ziarn żwiru lub kamieni
narzutowych albo surowca skalnego z domieszką gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.04.00 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.
3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
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Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w OST
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie
z zasadami określonymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Zakup, dowóz, rozplantowanie (przy użyciu równiarki, walca) i uwałowanie kruszywa kamiennego
na drodze gminnej w miejscowości Janów gmina Bedlno .
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Zakup, dowóz, rozplantowanie (przy użyciu równiarki,walca) i uwałowanie kruszywa kamiennego
na drodze gminnej w miejscowości Janów gmina Bedlno
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
− przygotowanie mieszanki z kruszywa,
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
− rozłożenie mieszanki,
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji
technicznej,
− utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 10.
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