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Sprawa  nr  271.18.2011

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
1.1. Zamawiający: Gmina  Bedlno, reprezentowana przez :
 Wójt Gminy Bedlno– Krzysztof Kołach
1.2. Adres:
Bedlno 24
99-311 Bedlno
tel. 024  282-14-23, fax 024 282-17-50

2. Tryb udzielenia zamówienia:
2.1.Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego w procedurze  przewidzianej dla zamówień  o  wartości  zamówienia  poniżej 
kwoty  określonej  w  przepisach wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.   8  ustawy Prawo 
zamówień  publicznych  
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 z póź. zm .).
2.2.Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30.12.2009  r.   w  sprawie  rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumnety 
moga być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817),  
2.3.  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).

3. Opis przedmiotu zamówienia :

3.1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na  wykonaniu 
remontu  cząstkowego  nawierzchni  bitumicznych  dróg  gminnych  emulsja  mineralno-
asfaltową z grysem na zimno na terenie gminy Bedlno w zakresie rzeczowym jn.: 
a)  remont  cząstkowy   nawierzchni  bitumicznej  dróg  emulsją  mineralno  -  asfaltową  z 
grysem na zimno na głębokości  do 5  cm –  około 696 m 2
Wykonanie  zamówienia  polega  na  obcięciu  krawędzi  uszkodzenia,  oczyszczeniu  i 
wyrównaniu jego dna,  spryskaniu emulsją  asfaltową i  uzupełnieniu  emulsją  mineralno- 
asfaltową  z grysem na zimno.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych.

3. 2. Przedmiot  zamówienia  zgodnie  ze Wspólnym Słownikiem Zamówienia  (CPV):
45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

4. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

5. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

6. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert wariantowych. 

7. Termin wykonania zamówienia
    31.10.2011 roku



8.  Opis warunków udziału  w postępowaniu oraz  opis  sposobu  dokonywania oceny 
spełniania  tych  warunków.
8.1.  O  udzielenie   zamówienia   mogą   ubiegać   się  Wykonawcy,  którzy  spełniają   warunki 
dotyczące:
1) posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa   nakładają  obowiązek   ich  posiadania;
Na spełnienie  warunku Wykonawca  obowiązany jest złożyć aktualny odpis z właściwego 
rejestru, potwierdzający posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym w zakresie 
obejmującym przedmiot zamówienia albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej potwierdzające , że profil działania odpowiada przedmiotowi 
zamówienia wystawionego Wykonawcy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert ,

  
     2)posiadania  wiedzy i doświadczenia;

 Wykazania że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  w  tym okresie,   wykonał  minimum dwa  zamówienia  w 
zakresie  remontu  cząstkowego  dróg  masą  asfaltową  i  grysem  o  wartości  nie  mniejszej  niż 
65.000 zł  brutto każde  oraz załączy dokumenty potwierdzające,  że roboty zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

3)  dysponowania   odpowiednim   potencjałem   technicznym   oraz  osobami   zdolnymi   do 
wykonania  zamówienia;
  
Zamawiający  uzna,  że  Wykonawcy  spełniają  niniejszy  warunek,  jeżeli  wykażą  się 
dysponowaniem minimum po 1 sztuce następujących jednostek sprzętowych:
układarka mas bitumicznych ze sterowaniem elektronicznym
walec drogowy wibracyjny,
samochód samowyładowczy,
skrapiarka do bitumu,
przecinarka do nawierzchni,
płyta wibracyjna,
remonter drogowy. 

  4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
  
8.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 24  ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
 
 8.3. Wykonawcy  ubiegający  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia:
  1)   Wykonawcy  mogą   wspólnie    ubiegać   się   o   udzielenie   zamówienia.  W    takim  
        przypadku    Wykonawcy   ustanawiają   pełnomocnika  do    reprezentowania   ich   w 
        postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia   albo  reprezentowania   w   postępowaniu  i  
        zawarcia  umowy  w  sprawie    zamówienia   publicznego.  W  przypadku   wspólnego
        ubiegania   się   o  udzielenie   zamówienia   publicznego   przepisy    i  wymagania  
       dotyczące  Wykonawcy   stosuje  się  do  wszystkich  Wykonawców.
   2)  Jeżeli  oferta  Wykonawców, którzy  wspólnie  ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia
        zostanie   wybrana,   Zamawiający   zażąda    przed    zawarciem   umowy   w  sprawie
        zamówienia,  umowy  regulującej  współpracę  tych  wykonawców.
   3)  W  przypadku   podmiotów   składających   ofertę   wspólną   o   udzielenie  zamówienia
        wymaga   się   aby   żaden   z   nich   nie   podlegał   wykluczeniu   z   postępowania  na  
        podstawie  art. 24  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  i  wspólnie  spełniali warunki
        udziału  w  postępowaniu.
   4)  W   przypadku   Wykonawców   ubiegających   się   wspólnie  o  udzielenie  zamówienia
        Zamawiający   dokona   oceny  spełniania   warunków  w   postępowaniu   na  podstawie
        pełnomocnictwa  oraz  dokumentów   potwierdzających  spełnienie   warunków   udziału
         w  postępowaniu,   składanych   przez   Wykonawców   wspólnie   ubiegających   się   o
        udzielenie  zamówienia.
 8.4  Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza udziału 
podwykonawców w niniejszym zamówieniu.
 8.5. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

1) przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający  będzie  kierował  się  regułą: 
„spełnia  albo  nie  spełnia”,



2) nie spełnienie chociażby jednego  warunku,  skutkować  będzie  wykluczeniem  Wykonawcy 
z postępowania;  ofertę  Wykonawcy  wykluczonego  uznaje  się  za  odrzuconą.

9.  Oświadczenia i  dokumenty,  jakie  mają dostarczyć  Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu:
9.1. 1 )  formularz ofertowy    załacznik  Nr 1 do SIWZ
2)  kosztorys nakładczy    załącznik  Nr 2 do SIWZ
3) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu  warunków  udziału  w postępowaniu  z art. 22 ust. 1 
ustawy – Prawo zamówień publicznych załącznik  Nr 3 do SIWZ,

4) oświadczenie,  iż  Wykonawca  nie  podlega   wykluczeniu  na  podstawie  art. 24 ustawy 
Prawo  zamówień publicznych  załącznik Nr 4 do SIWZ,

5) aktualny odpis z właściwego rejestru, potwierdzający posiadanie uprawnień do występowania 
w  obrocie  prawnym  w  zakresie  obejmującym  przedmiot  zamówienia  albo   aktualne 
zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  potwierdzające  ,  że  profil  
działania odpowiada przedmiotowi  zamówienia wystawionego Wykonawcy nie wcześniej  niż 6 
miesięcy  przed upływem terminu składania ofert   

6)  Wykaz wykonanych robót  w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 
doświadczenia,  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,  potwierdzający wymóg określony w pkt.8 
1.2) ,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  załącznik Nr 5 do SIWZ,

7)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:   
Zamawiający  uzna,  że  Wykonawcy  spełniają  niniejszy  warunek,  jeżeli  wykażą  się 
dysponowaniem minimum po 1 sztuce następujących jednostek sprzętowych:
układarka mas bitumicznych ze sterowaniem elektronicznym,
walec drogowy wibracyjny,
samochód samowyładowczy,
skrapiarka do bitumu,
przecinarka do nawierzchni,
płyta wibracyjna,
remonter drogowy. 
W celu  potwierdzenia  powyższego  warunku  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć wykaz 
sprzętu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ. 
8) zaakceptowany projekt umowy załącznik Nr 7 do SIWZ.

9.2  Jeżeli Wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej  
Polskiej,  zamiast  dokumentów  na  potwierdzenie   uprawnień   do  wykonywania  określonej 
działalności  Wykonawca  postępuje   zgodnie  z   rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 
30.12.  2009 r.  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).

9.3.  W toku  badania  i  oceny ofert   Zamawiajacy   może  żądać od Wykonawców wyjaśnień  
dotyczących  treści  złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie  negocjacji   dotyczących  
złożonej oferty  oraz dokonywanie  jakiejkolwiek  zmiany  w  jej treści.

10.Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz 
przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów,  wskazanie  osób  uprawnionych  do 
porozumiewania się z Wykonawcami:

10.1.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 
pisemnie.  Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faksem pod warunkiem, że 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 

10.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany  udzielić wyjaśnień niezwłocznie   jednak 
nie  później  niż  na  2  dni  przed  upływem składania  ofert,  pod  warunkiem,  że  wniosek  o 



wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie  później  niż  do  końca  dnia,  w 
którym  upływa  połowa  wyznaczonego  terminu  składania ofert. 
       Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  a  jeżeli 
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

 Zamawiający informuje, że nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W  uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu  składania ofert  
zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokonaną  zmianę  specyfikacji   Zamawiający   przekazuje   niezwłocznie  wszystkim 
wykonawcom,  którym  przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  a  jeżeli  
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza  ją także na tej stronie.

Jeżeli   w   wyniku   zmiany   treści   specyfikacji   istotnych   warunków   zamówienia 
nieprowadzącej  do zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  jest  niezbędny  dodatkowy  czas  
na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach,  Zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert  i  
informuje   o   tym   wykonawców,   którym   przekazano   specyfikację   istotnych   warunków 
zamówienia,   oraz   zamieszcza   informację   na   stronie   internetowej,   jeżeli   specyfikacja  
istotnych  warunków  zamówienia  jest  udostępniana  na  tej  stronie. 
Pytania  Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:
        Urząd  Gminy  Bedlno
        Bedlno 24

99.311 Bedlno
        nr faksu: 0-24 282 17 50  i potwierdzone niezwłocznie na piśmie 

       adres  poczty elektronicznej:
 e-mail   ug@bedlno.pl

       adres strony internetowej:
       http://ugbedlno.bip.org.pl

10.3.Osoba  uprawniona  do porozumiewania się z wykonawcami:
1) Jadwiga Dałek,  tel. ( 0-24)  282-17-83, pok. 27.

Porozumiewanie  się   Wykonawcy  z  uprawnionym  pracownikiem  odbywać  się  może  tylko  w 
godzinach  od   7:30   do  15:30   w  dni  powszednie  od  poniedziałku  do  piątku  w  siedzibie 
Zamawiającego.

11.Wymagania dotyczące wadium: 
Zamawiajacy  nie   żąda  wniesienia  wadium.

12. Termin związania ofertą:
12.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

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

12.3. 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.

13. Opis sposobu przygotowywania ofert:

13.1.  Oferta  musi  zawierać:
-      wypełniony  i  podpisany  formularz  oferty (załącznik  nr 1  do  siwz),
-      dokumenty  i  oświadczenia  wymienione  w  pkt. 9 ppkt. 9.1.
-      kosztorys nakładczy (załącznik nr 2 do siwz)
         
13.2. 1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
         2.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej,  zgodnie  ze wzorem 
formularza  oferty  stanowiącym  załącznik  nr 1  do  SIWZ  Zamawiający nie wyraża zgody na  
złożenie oferty w postaci elektronicznej.
        3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



        4. Oferta i wszystkie  załączniki muszą być  sporządzone w języku  polskim  i napisane 
pismem  maszynowym,  za  pomocą  komputera  lub  ręcznie  pismem  wyraźnym,  nieścieralnym 
atramentem.
        5.Wykonawca składający dokumenty w innym języku  niż  polski  zobowiązany jest do 
złożenia ich  wraz z tłumaczeniem na język  polski  przez  tłumacza  przysięgłego.
        6.  Wszystkie załączniki  do oferty powinny być  ułożone w kolejności   wymienionej w 
formularzu oferty.
        7. Wszystkie strony oferty powinny  być ponumerowane oraz spięte w sposób zapobiegający 
zdekompletowaniu  i  podpisane przez Wykonawcę.
       8. Upoważnienie (pełnomocnictwo ) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile  
nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) może być 
przedstawione  w formie  oryginału.
      9.  Ewentualne  poprawki   w ofercie   muszą  być  naniesione   czytelnie  oraz  opatrzone 
podpisem osoby  uprawnionej do  reprezentowania  Wykonawcy.
     10.Kopie wszystkich  dokumentów  dołączonych  do oferty  muszą  być  potwierdzone  „za 
zgodność  z oryginałem”  przez  Wykonawcę.
      11. Wykonawca,  składając  ofertę,  może  zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje 
stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa,   w rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu   nieuczciwej 
konkurencji.  Zastrzeżenie  musi  być  dokonane  przez   złożenie  oferty  w  dwóch  częściach 
opisanych jako „część  jawna oferty”  i jako „część zastrzeżona oferty”.  Wszystkie  strony każdej 
z części  muszą  być ponumerowane.  Wykonawca  nie  może  zastrzec  informacji dotyczących  
ceny, terminu  wykonania zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności  zawartych  w  
ofercie. 
 
 13.3.  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 :

Wzór  koperty:             „ ZAMAWIAJĄCY GMINA  BEDLNO 

                                         OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
“Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych emulsją 

mineralno-asfaltową z grysem na zimno 
na terenie gminy Bedlno”

nie otwierać przed  < DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT> ”.
. 

13.4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert,   zmienić lub wycofać 
złożoną  ofertę.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty  musi  zostać złożone w 
sposób i formie przewidzianej  dla  oferty,  z tym  że opakowanie  będzie  dodatkowo oznaczone 
„zmiana”  lub „wycofanie”.  Do „zmiany”  lub  „wycofania”  oferty  konieczne jest załączenie 
dokumentu  stwierdzającego, że osoba podpisująca  zmianę  lub  wycofanie  jest uprawniona  do 
reprezentowania  Wykonawcy.  

13.5. Wszelkie koszty  związane  z  przygotowaniem  oferty  ponosi  Wykonawca.

13.6. Zamawiający  nie  przewiduje  zwrotu  kosztów  udziału  w  postępowaniu, 

13.7. Zamawiający  niezwłocznie  zwraca ofertę,  która  została złożona po terminie. 

13.8.Zgodnie z przepisem art. 89 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca 
ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  z  zastrzeżeniem 

art.  87  ust.  2  pkt 3  ;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;



5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia;

  6)  zawiera  błędy  w  obliczeniu  ceny;      
7) wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia   zawiadomienia  nie  zgodził  się  na 

poprawienie omyłki,  o  której  mowa  w  art.  87  ust.  2  pkt. 3;
8)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

  
14. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 
  
14.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Bedlno 
adres: Bedlno 24, 99-311 Bedlno, pokój nr 14 – sekretariat
w terminie do dnia 15.09.2011 roku do godz. 10:00.

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Bedlno , adres: 
Bedlno 24, 99-311 Bedlno, sala konferencyjna  w dniu 15.09.2011 roku o godz. 10.30.

14.3. 1). Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
        2). Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu  w/w informacji.
        3).Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz  adresy Wykonawców,  a także 
informacje dotyczące ceny , terminu wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji i warunków 
płatności zawartych  w ofertach.

4). Informacje, o których mowa wyżej, Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

15. Opis sposobu obliczenia ceny: 
15.1. 1.Wykonawca  określa cenę jednostkowa  za wykonanie 1m² przedmiotu  zamówienia    z 
uwzględnieniem   wszelkich   kosztów   niezbędnych  do  wykonania  zamówienia   poprzez 
wskazanie w  formularzu ofertowym ceny netto,  kwoty podatku VAT oraz ceny brutto.
       2. Do porównania ofert Zamawiający  przyjmie cenę  brutto (z VAT) za 1m²  remontu.
            
       3. Cena brutto  oferty  musi być podana  cyfrowo i słownie,  wyrażona  w złotych  polskich  w 
zaokrągleniu  do  dwóch  miejsc  po przecinku (grosz).

15.2. Zamawiający poprawi  w  tekście  oferty oczywiste  omyłki pisarskie  oraz oczywiste  omyłki 
rachunkowe, z  uwzględnieniem  konsekwencji rachunkowych  dokonanych  poprawek,    inne 
omyłki  polegające  na  niezgodności  ofert  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  
niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści   oferty  -   niezwłocznie   zawiadamiając  o  tym  
Wykonawcę,  którego  oferta  została  poprawiona.

16. 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.

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

17.1. Zamawiający  dokona  oceny  ofert  na  podstawie  poniżej  przedstawionych  kryteriów 
oceny  ofert.
 17.2. Kryteria  oceny  ofert: 

Nazwa kryterium waga
cena 100 %

17.3.  Liczba  punktów  przydzielanych  poszczególnym  Wykonawcom  została  ustalona  w 
następujący  sposób:  
- Wykonawca,  który  zaproponuje  najniższą  cenę  otrzyma  maksymalną  liczbę  punktów 
przewidzianych  do  tego  kryterium,



- ilość  punktów  jaką  otrzymają pozostali  Wykonawcy  zostanie  ustalona  wg  wzoru:

                                      Cena  brutto oferty  najtańszej
        Kryterium cena =  --------------------------------------------  x 100 pkt  x 100 %
                                      Cena brutto oferty  badanej  

17.4. Ocena końcowa oferty jest to suma punktów otrzymanych od poszczególnych członków 
komisji przetargowej za w/w kryterium. 

17.5.  Oferta,  która  przedstawia  najkorzystniejszy  bilans  (  maksymalna  liczba  przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryterium ) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z iloscią uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

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

18.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o:
1) 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 
kryterium  oceny  ofert i łączną  punktację,

2)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3)  wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, określonym  zgodnie  z  art.  94  ust. 1 lub 2,  po  którego  upływie  umowa  w  

sprawie  zamówienia  publicznego  może  być  zawarta.  

18.2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej   oferty  Zamawiający  umieści informacje, o 
których  mowa w  pkt 18.1. ppkt 1,  na stronie  internetowej – http://ugbedlno.bip.org.pl oraz w 
miejscu  publicznie dostępnym w swojej siedzibie – na tablicy ogłoszeń na korytarzu na parterze.
18.3.  W toku badania i  oceny ofert  Zamawiajacy  może  żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących   treści   złożonych  ofert.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie   negocjacji  
dotyczących złożonej oferty  oraz dokonywanie  jakiejkolwiek  zmiany  w  jej treści. 

18.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  najkorzystniejszej oferty, nie  później  
jednak  niż  przed  upływem  terminu  związania  ofertą.       Zamawiający  może  zawrzeć umowę  
w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem  terminu,  o  którym  mowa  wyżej,  jeżeli  
wystąpią   przesłanki  określone   w  art.  94  ust.  2  pkt.  3   lit.  a  ustawy  Prawo   zamówień  
publicznych. 
          Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę  o  przyznaniu mu  zamówienia.  W 
powiadomieniu  zostanie  podany  termin i  miejsce zawarcia umowy. 

18.5.  Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy  w 
sprawie  zamówienia  publicznego.  Zamawiający  wybierze  ofertę  najkorzystniejszą  spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego  badania  i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki,  unieważnienia  postępowania,o których  mowa w art. 93 ust. 1.  
18.5  Dopuszcza  się  możliwość  dokonywania  zmian  w  zawartej  umowie  o  ile  wynika  to  z 
okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy i są one niezależne od woli 
stron lub zmiany takie są korzystne dla zamawiającego.

19. Wymagania dotyczące  zabezpieczenia  należytego  wykonania umowy:

Zamawiający nie żąda  zabezpieczenia należytego  wykonania  umowy.

20.  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej 
umowy 
Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści umowy zawiera  
załącznik Nr  7  do SIWZ.



21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

21.1.Wykonawcy,  a  także  innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu 
niniejszego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 
zamawiająącego  przepisów  ustawy,  przysługują  środki  ochrony  prawnej  określone  w  dziale 
VI  ustawy.

21.2.Środki   ochrony   prawnej   wobec   specyfikacji   istotnych   warunków   zamówienia 
przysługują  również  organizacjom  wpisanym na  listę,  o  której  mowa  w  art. 154 pkt. 5 ustawy

22. Postanowienia  końcowe:

22.1. W sprawach nieuregulowanych w  niniejszej  specyfikacji  mają  zastosowanie  przepisy 
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  i  przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r.- Kodeks Cywilny 
( Dz. U. z 1964 r.oku,  Nr  43,  poz.  296  z  póź.  zm.).

22.2.Integralną  cześcią  niniejszej  specyfikacji istotnych warunków  zamówienia  są:
1)  Załącznik Nr 1 -  formularz ofertowy 
2)  Załącznik Nr 2 -  kosztorys nakładczy
3)  Załacznik Nr 3 -  oświadczenie  o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy 
4)  Załącznik Nr 4 -   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 
5)  Załącznik Nr 5 -  wykaz wykonywanych robót budowlanych

6)  Załącznik Nr 6 -  wykaz sprzętu 

7)  Załącznik Nr 7  - projekt  umowy 
8)  Załącznik Nr 8 – specyfikacja techniczna i odbioru robót

 



  

                                                                                        Załącznik nr 1do SIWZ
   

  

  

.....................................................
(pieczątka firmowa wykonawcy)

FORMULARZ  OFERTOWY 
NA  ZAMÓWIENIE PUBLICZNE  PROWADZONE
W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

                               

                  
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ...........................................................................................................................

Siedziba ........................................................................................................................

Nr 
tel./faks: .........................................................................................................................

Nr 
NIP ...............................................................................................................................

Nr 
REGON .........................................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina  Bedlno
Bedlno 24, 99-311  Bedlno
tel.: (024) 282 14 23 faks:  (024) 282 17 50
 
 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję:
 wykonanie  przedmiotu  zamówienia  określonego  w   SIWZ  pn.: „ Remont 
cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych emulsją mineralno - 
asfaltową z grysem na zimno na terenie gminy Bedlno”

a) remont cząstkowy  nawierzchni bitumicznej dróg emulsją mineralno - asfaltową z 
grysem na zimno na głębokości  do 5  cm – około 696 m2    

za cenę jednostkową za 1m ²:

cena netto .................................złotych, słownie zł:................................................... 
.......................................................................................................................................
podatek VAT  w wysokości  .........% ...................................................................... zł
cena brutto ...............................złotych, słownie zł:..................................................
.......................................................................................................................................



 

2. Przedmiot przetargu zrealizujemy w terminie  do  31.10.2011 roku. 

3. Akceptuję warunki płatności  określone w istotnych warunkach umowy.

4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu  składania ofert.

5. Oświadczam, że akceptuję  warunki SIWZ i nie wnoszę do nich uwag.

7.  Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  załączonym  do  SIWZ  wzorem  umowy  i 
zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty  do zawarcia umowy na ustalonych 
tam warunkach, w miejscu i   terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego.

8. Udzielam  gwarancji  na  przedmiot  zamówienia  na  okres  36 miesięcy.
Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego 
zadania.

9.Oświadczam, że zapoznałem się z terenem budowy. 

10.Załącznikami  do niniejszej oferty są:

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

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

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

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

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

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

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

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

11.Zastrzegam, iż wymienione  niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą 
być ogólnie udostępnione:
1.........................................................................................
2. .......................................................................................
3. .......................................................................................
4. ......................................................................................

12. Inne informacje Wykonawcy:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

                                                                                   .......................................................
               (pieczątki imienne i podpisy )

...................... dnia ............................



                                                                                                                                             Załącznik Nr 2 do SIWZ

KOSZTORYS NAKŁADCZY
“Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych  emulsją 

mineralno - asfaltową z grysem na zimno 
na terenie gminy Bedlno”

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis robót Jm. Ilość Cena 
jednostkowa w 

zł 

Wartość 
w zł

1 Analiza własna remont cząstkowy  nawierzchni 
bitumicznej dróg emulsją mineralno 
-asfaltową z grysem na zimno na 
głębokości  do 5  cm

m2 696

Razem: netto

Vat …...

brutto

                                                        Ogółem  wartość   netto         ……………  zł

                                                        Podatek  VAT  23%                 ……………  zł

                                                        Ogółem  wartość  brutto        ……………. zł

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

………………, dnia ……….2011 r.                                                               

                                                                                          ...................................................................
                                                                                            /podpis upoważnionego przedstawiciela 
                                                                                                                    Wykonawcy/

  
 
 
  
 

  



                                                                                    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 cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych  emulsją 
mineralno -  asfaltową z grysem na zimno na terenie gminy Bedlno”

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.

                                              



                                                                                               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  cząstkowy  nawierzchni  bitumicznych  dróg gminnych  emulsją 
mineralno - asfaltową z  grysem  na  zimno  na terenie gminy Bedlno”

oświadczam,  że  brak  jest  podstaw  do  wykluczenia  naszej  firmy  z  postępowania  w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z treścią którego z postępowania wyklucza się:

1.  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,

2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątki upadłego,

3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
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 przeciwko prawom osób wykonującym 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego,

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 



pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego,

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe  lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego,

7. spółki komandytowe albo spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego,

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

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

       
                                    



                                                                                 

                                                                                          Załącznik nr 5 do SIWZ

   

wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich 5-ciu latach minimum 2 robót 
budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 

stanowiących przedmiot zamówienia,  

Lp.
Nazwa  zadania

Nazwa 
Zamawiającego

Wartość  w 
PLN

Terminy 
wykonania Dokument Nr

.........potwierdza-
jący wykonanie 
zamówienia

......................................
Miejscowość/data
                                                                                            ………….................................................

   /podpis upoważnionego 
przedstawiciela  
    Wykonawcy/

                                                                                                                   

                                             

                                                                                   



                                                                     
Załącznik nr 6 do SIWZ 

WYKAZ SPRZĘTU

w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na:

“Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych  emulsją 
mineralno - asfaltową z grysem na zimno na terenie gminy Bedlno”

Lp. Nazwa Ilość

1 układarka mas bitumicznych ze sterowaniem elektronicznym

2 walec drogowy wibracyjny

3 Samochód samowyładowczy

4
Skrapiarka do bitumu

5 Przecinarka do nawierzchni

6 płyta wibracyjna

7 Remonter drogowy

W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał  na potencjale technicznym, innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest  załączyć pisemne  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Oświadczam/my, że:

poz.  …..................    wykazu stanowi potencjał techniczny własny Wykonawcy składającego 
ofertę,

poz. …....................    wykazu jest potencjałem technicznym oddanym do dyspozycji przez 
inny/inne podmiot/y.

...........................................         .............................................................................
( miejscowość, data ) (podpis i pieczątka upoważnionego  przedstawiciela wykonawcy )
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                                       Umowa Nr ..…/2010

zawarta  w  dniu  ............. 2011 roku pomiędzy:  Gminą  Bedlno    reprezentowaną 
przez:

Wójta  Gminy  -  mgr inż.  Krzysztofa  Kołacha

 zwaną w dalszej  części umowy “Zamawiającym”,

a .................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

ZAMAWIAJĄCY  powierza, a WYKONAWCA  zobowiązuje się do wykonania na rzecz 
ZAMAWIAJĄCEGO :

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH 
EMULSJĄ MINERALNO - ASFALTOWĄ  Z  GRYSEM  NA ZIMNO NA TERENIE 
GMINY BEDLNO na powierzchni :

a) remont cząstkowy  nawierzchni  bitumicznej dróg emulsją mineralno - asfaltową z 
grysem na zimno na głębokości  do 5  cm – około 696 m2    

za cenę jednostkową za 1m ²:

cena netto .................................złotych, słownie zł:................................................... 
.......................................................................................................................................
podatek VAT  w wysokości  .........% ...................................................................... zł
cena brutto ...............................złotych, słownie zł:..................................................
.......................................................................................................................................
 
Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik do umowy.

                                                                § 2

Zakończenie robót nastąpi w dniu 31.10.2011r.



                                                                 § 3

Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy :

1.Określenie miejsc wykonania napraw nawierzchni.
2.Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu.
3.ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za wbudowane przez WYKONAWCĘ 
materiały oraz  za stan bezpieczeństwa na drogach w związku z prowadzonymi 
robotami. 
Do obowiązków WYKONAWCY należy:
1.Zrealizowanie zobowiązań będących przedmiotem umowy.
2.Wykonanie robót zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym oraz Warunkami 
Technicznymi   Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
3.Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru na piśmie.
4.Oznakowanie robót oraz odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa w obszarze 
prowadzonych  robót i  całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich, z tytułu 
szkód mogących zaistnieć w terenie, w  związku z prowadzonymi robotami.
5.Środki transportowe winny być oznakowane w sygnalizacyjne lampy pomarańczowe , 
a pracownicy  ubrani w kamizelki o kolorze pomarańczowym  i odzież ochronną zgodnie 
z zasadami BHP.
                                                           

                                                                    § 4

WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót określonych do wykonania 
na podstawie wizji lokalnej w terenie.
ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót, jak również 
skrócenia bądź przedłużenia terminu ich zakończenia.

                                                                     § 5

1.ZAMAWIAJĄCY będzie naliczał kary umowny za niedotrzymanie terminu zakończenia 
i odbioru robót   w  wysokości 100,00zł /słownie : sto złotych / za każdy dzień 
opóźnienia.
2.W przypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy strona odstępująca zapłaci karę 
umowną w  wysokości  20% wartości wynagrodzenia umownego.
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.
4.Strony uzgadniają, że w przypadku realizowania umowy niezgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót , ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość 
rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy WYKONAWCY.

                                                                     § 6

1.WYKONAWCA wystawi fakturę za faktycznie wykonane i odebrane roboty, na 
podstawie Protokołu   odbioru wykonanych robót, podpisanego przez 
ZAMAWIAJĄCEGO.
2.Zamawiający zobowiązuje się  przystąpić do odbioru  wykonanych robót w ciągu 7 dni 
od daty zgłoszenia o ich zakończeniu.
3.Termin realizacji faktury – 21 dni od daty wystawienia.
4.Należność WYKONAWCY wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazana na konto 
wskazane przez WYKONAWCĘ w fakturze.                                                                

  



                                                                   § 7

1.WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU rękojmi na zakres robót wykonanych na 
podstawie 
   niniejszej umowy  – na okres 36 miesięcy.
2.Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego 
zadania.
3.Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wykryciu wady w terminie 
14 dni od  dnia jej ujawnienia.     
4. Jakiekolwiek wady , które ujawniają się w okresie rękojmi  , które  zostały zgłoszone 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną zostaną 
usunięte przez Wykonawcę na jego koszt w wyznaczonym do tego przez 
Zamawiającego terminie, a gdyby usunięcie wady nie było  w tym terminie możliwe  do 
usunięcia – w terminie technicznie i organizacyjnie uzasadnionym.  
 
                                                                     § 8

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                                    § 9

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w 
postaci aneksu, pod rygorem nieważności podpisanego przez obie strony umowy. 
2.Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony podlegają 
rozstrzygnięciu  właściwych rzeczowo sądów powszechnych.

                                                                      § 10

Umowę sporządzono w  trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
stron.

Zamawiający                                                             Wykonawca

    



                                                                                                        Załącznik Nr 8 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania: 

“Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg 
gminnych emulsją mineralno - asfaltową z grysem na 

zimno 
na terenie gminy Bedlno”

Kod CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 



1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  remontów cząstkowych 
nawierzchni bitumicznych dróg gminnych  emulsją  mineralno - asfaltową 
z grysem na zimno na terenie gminy Bedlno 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja   techniczna   (ST)   stanowi   podstawę   opracowania   jako 
dokument  przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót na drogach .
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni 
bitumicznych, wszystkich typów i rodzajów i obejmują: naprawę wybojów i 
obłamanych krawędzi, uszczelnienie pojedynczych pęknięć i wypełnienie 
ubytków.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, 
wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni 
zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe 
powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.
Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu 
„utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem 
„utrzymanie dróg”. 
1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno - bitumicznego na głębokość nie 
większą niż grubość warstwy ścieralnej.
1.4.3. Wybój - wykruszenie materiału mineralno - bitumicznego na głębokość 
większą niż grubość warstwy ścieralnej.
1.4.4. Konfekcjonowana mieszanka mineralno - emulsyjna - mieszanka 
drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o 
dobranym uziarnieniu z anionową lub kationową emulsją asfaltową 
modyfikowaną odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez producentów w 
szczelnych 10, 20 30 kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach z 
pokrywą lub szczelnych workach z tworzywa syntetycznego). Emulsja asfaltowa 
w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.
1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypełnienia porów - mieszanka 
drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z 
modyfikowanym asfaltem upłynnionym szybko odparowującym 
rozpuszczalnikiem. Służy do powierzchniowego uszczelniania porowatych 
warstw ścieralnych nawierzchni bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych 
(10, 20 i 30 kg) pojemnikach.

2. Materiały
2.1. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów 
nawierzchni bitumicznych
Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte do tego celu 
powinny być dostosowane do rodzaju i wielkości uszkodzenia.
Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz 
uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) należy naprawiać:
-   mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na 
gorąco”,



2.2. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na 
gorąco
Beton asfaltowy powinien mieć uziarnienie dostosowane do głębokości 
uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luźnych cząstek nawierzchni i 
zanieczyszczeń obcych), przy czym największe ziarna w mieszance betonu 
asfaltowego powinny się mieścić w przedziale od 1/3 do 1/4 głębokości 
uszkodzenia do 80 mm. Przy głębszych uszkodzeniach należy zastosować 
odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie 
o dobranym uziarnieniu i właściwościach fizyko-mechanicznych, dostosowanych 
do cech remontowanej nawierzchni.
2.3. Kruszywo
 Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować
grysy odpowiadające wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].
2.4. Lepiszcze 
Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować
kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, 
K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadające wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Przy 
remoncie cząstkowym nawierzchni obciążonych ruchem większym od średniego 
należy stosować kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe 
klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3]. Można stosować tylko emulsje 
asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę.
3. Sprzęt
3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą 
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
-   przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub 
podobnie działające urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw 
prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom 
geometrycznych kształtów (możliwie zbliżonych do prostokątów),

-   sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 
do 0,8 MPa, szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi 
dyskami z drutów stalowych. Średnica dysków wirujących (z drutów stalowych) z 
prędkością 3000 obr./min nie powinna być mniejsza od 200 mm. Szczotki służą 
do czyszczenia naprawianych pęknięć oraz krawędzi przyciętych warstw przed 
dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych taśm 
kauczukowo-asfaltowych,
-   walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami 
zanieczyszczeń) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.
3.2. Skrapiarki 
W zależności od potrzeb należy zapewnić użycie odpowiednich skrapiarek do 
emulsji asfaltowej stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i 
posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do większości robót 
remontowych można stosować skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną lancą 
spryskującą. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku 
lepiszcza, aby ułatwić operatorowi równomierne spryskanie lepiszczem 
naprawianego miejsca w założonej ilości (l/m2).
3.3. Sprzęt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych „na 
gorąco” lub „na zimno” 
Przy typowym dla remontów cząstkowych zakresie robót dopuszcza się ręczne 
rozkładanie mieszanek mineralno-bitumicznych przy użyciu łopat, listwowych 



ściągaczek (użycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zagęszczenia 
rozłożonych mieszanek należy użyć lekkich walców wibracyjnych lub 
zagęszczarek płytowych.
4. Transport
4.1. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco” 
Mieszankę   betonu   asfaltowego   należy   transportować   gorącą   w 
pojemnikach izolowanych cieplnie.
4.2. Transport kruszywa 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru , w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inspektora nadzoru , pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.3. Transport lepiszcza 
Lepiszcze   (kationowa       emulsja       asfaltowa)       powinna       być 
transportowana zgodnie z EmA-99 [3].
5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy 
Po ustaleniu zakresu uszkodzeń i prawdopodobnych przyczyn ich
powstania należy ustalić sposób naprawy.
Przygotowanie     uszkodzonego     miejsca     (ubytku,     wyboju     lub
obłamanych krawędzi nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo
starannie przez:
-   pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi 
uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając 
uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np. prostokąta,
-   usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,
-   usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-
suchego,
-   dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn 
grysu, żwiru, piasku i pyłu.
5.2. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni 
mieszankami mineralno-asfaltowymi „na gorąco” lub „na
zimno” 
Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 
5.2), należy spryskać dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadową 
kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2 - przy stosowaniu do naprawy 
mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno”, zaś przy zastosowaniu mieszanek 
mineralno-asfaltowych „na gorąco” -zamiast spryskania bocznych ścianek 
naprawianego uszkodzenia alternatywnie można przykleić samoprzylepne taśmy 
kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8).
Mieszankę mineralno-asfaltową należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych 
ściągaczek oraz listew profilowych. W żadnym wypadku nie należy zrzucać 



mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do przygotowanego do naprawy 
miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo 
spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z pewnym 
nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z 
powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni. Różnice w poziomie 
naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z 
prędkością powyżej 60 km/h, nie powinny być większe od 4 mm. Rozłożoną 
mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową.
Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni 
opór boczny dla zagęszczanej warstwy i dobre międzywarstwowe związanie.
Jeżeli wybój nastąpił wokół pęknięcia poprzecznego lub podłużnego, to po jego 
naprawieniu należy niezwłocznie wyfrezować nad pęknięciem w wykonanej łacie 
szczelinę o szerokości 12 mm i głębokości 25 mm, a następnie wypełnić ją 
zalewą asfaltową.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed   przystąpieniem   do   robót   Wykonawca   powinien   uzyskać aprobaty 
techniczne    na    materiały    oraz    wymagane    wyniki    badań materiałów 
przeznaczonych    do    wykonania    robót    i    przedstawić    je Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robót 
W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować:
-   przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, 
którymi będzie wykonywany remont uszkodzonego miejsca,
-   skład wbudowywanych mieszanek:
-   ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2 - codziennie,
-   równość naprawianych fragmentów - każdy fragment 
Różnice       między       naprawioną       powierzchnią       a       sąsiadującymi 
powierzchniami, nie powinny być większe od 4 mm dla dróg o prędkości ruchu 
powyżej 60 km/h  i od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h,
-   pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu 
powinien być zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta 
powinna być wykonana ponad krawędź otaczającej nawierzchni o 2 do 4 mm, 
jeśli warstwę wypełniającą wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej „na 
zimno” (o długim okresie składowania). Przy innych rodzajach mieszanek, które 
są mniej podatne na dogęszczenie poziom warstwy wypełniającej ubytek 
powinien być wyższy od otaczającej nawierzchni o 1 do 2 mm.
7. Obmiar robót
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej 
powierzchni  nawierzchni;  
8. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 
dały wyniki pozytywne.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega:

-   przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, 
oczyszczenie dna i krawędzi, usunięcie wody),
-   ew. spryskanie dna i boków emulsją asfaltową,



-   ew. poszerzenie spękań przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i 
osuszenie spękań, usunięcie śladów i plam olejowych oraz zagruntowanie 
ścianek spękań gruntownikiem.
9. Podstawa płatności
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem 
spękań obejmuje:
-   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-   oznakowanie robót,
-   wywóz odpadów,
-   dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,
-   wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
-   pomiary i badania laboratoryjne,
-   odtransportowanie sprzętu z placu budowy.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1   PN-B-  11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do  nawierzchni 
drogowych
2   PN-S- 96025:2000      Drogi samochodowe i lotniskowe.  Nawierzchnie 
asfaltowe. Wymagania
10.2. Inne dokumenty 
1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. 
Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.
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