
Numer sprawy: OR - 341/13/06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI SKOROCICE I SKOTNIKI 
TARGÓWKA.

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Gminy Wiślica
Ulica, Okopowa 8 
Kod 28-160  Miejscowość: Wiślica
www.wislica.pl. 
E-mail przetargi@ug.wislica.pl 
Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu: nieograniczonego 
o wartości: poniżej 60 000 EURO.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10, ust 1  oraz art.  39 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p. zm).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 
177 z p.zm.)

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy:
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
45233220-7 - roboty drogowe,
45233220-72 - roboty w zakresie nawierzchni dróg.

1. Droga w miejscowości Skorocice Aleksandrów na działce o Nr ewidencyjnym 964, 989 na 
długości 400 m i szerokości 3,5 m z obustronnym uzupełnieniem poboczy o szerokości 0,20 
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m:

Szczegółowy zakres zawiera:
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym na 
długości 400 m
2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża na długości 400 m i szerokości 3,5 m,
3. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr 15 cm i dlugości 400 m,
4. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm i 
długości 400 m,
5. Obustronne uzupełnienie poboczy tłuczniem o średniej grubości warstwy 3 cm i szerokości 20 
cm na długości 400 m.

2.Droga w miejscowości Skorocice na działce o Nr ewidencyjnym 241 na długości 145 m i 
szerokości 3,5 m wraz z obustronnym uzupełnieniem poboczy o szerokości 50 cm:
Szczegółowy zakres zawiera:
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym -145 
m
1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża na długości 145 m,
2. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 15 cm na długości 145 m,
3. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm i 

długości 145 m,
4. Obustronne uzupełnienie poboczy tłuczniem o średniej grubości warstwy 3 cm i szerokości 

50 cm na długości 145 m .  

3. Droga w miejscowości Skorocice na działce o Nr ewidencyjnym 356 na długości 115 m i 
szerokości 3,5 m wraz z obustronnym uzupełnieniem poboczy o szerokości 50 cm:

Szczegółowy zakres zawiera:
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym -115 
m
1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża na długości 115 m,
2. Przepust rurowy pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 60 cm,
3. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości  15 cm na długości  115 m i 

szerokości 3,5 m, 
4. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm i 

długości 115 m,
5. Obustronne uzupełnienie poboczy tłuczniem o średniej grubości warstwy 3 cm i szerokości 

50 cm na długości 115 m.  
4. Droga w miejscowości Skotniki Targówka na działce o Nr ewidencyjnym 402 i 44/2 na 
długości 420 m i szerokości 3 m wraz z obustronnym uzupełnieniem poboczy o szerokości 
40 cm.

Szczegółowy zakres zawiera:
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym -420 
m
1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża na długości 420 m,
2. Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego  o grubości 10 cm na długości 420 m,
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3. Wykonanie nawierzchni z  destruktu o grubości 5 cm na długości 420 m, 
4. Obustronne uzupełnienie poboczy tłuczniem o średniej grubości warstwy 3 cm i szerokości 

40 cm na długości 420 m .  

Szczegółowe zakresy określają  przedmiary – załącznik Nr 6 

Wymagania stawiane Wykonawcy:

  -  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość,  zgodność  z  warunkami  technicznymi  i 
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 
  - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 
  -  Ustalenia  i  decyzje  dotyczące  wykonywania  zamówienia  uzgadniane  będą  przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 
  - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia 30 listopad 2006 roku.
 
V.  Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny 
spełnienia tych warunków.

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 
1.2 Posiadający  niezbędna  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponujący  potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
1.3 Znajdujący  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia;
 1.4 Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa 
zamówień publicznych opisanych w pkt. 1.1 do 1.4, 
   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 
   -  wykonywali  bezpośrednio  czynności  związane  z  przygotowaniem  prowadzonego 
postępowania,  lub  posługiwali  się  w  celu  sporządzenia  oferty  osobami  uczestniczącymi  w 
dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia 
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uczciwej konkurencji, 
   - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 
   - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 
   - nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 
 
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

  -  niezgodną  z  ustawą  lub  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia, 
  -  jej  złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 
  - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do 
składania ofert, 
  - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie 
art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, 
  - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 
  - nieważnej na podstawie odrębnych przepisów, 
  - braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, 

VI.  Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

A. W celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  uprawnienie  do  wykonywania  określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  z  udziału  w  postępowaniu  o  zamówienie 
publiczne wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:
- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik Nr: 1 
- formularz cenowy – załącznik Nr: 2
-  oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  – 
załącznik Nr 3,
-  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert 
  - dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o 
ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych, 
  
   
B. W  celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz 
dysponuje  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  w 
postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:
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  - wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej trzech robót budowlanych tj. 
wykonanie dróg o nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych a jeżeli okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym okresie,  odpowiadających  swoim rodzajem  i 
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości 
oraz daty i miejsca - załącznik Nr: 4
 -  wykaz  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  narzędzi  i  urządzeń,  jakimi  dysponuje 
wykonawca z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 5

 
C. Wykonawca  zamieszkały  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  postępowaniu  o 
zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

  -Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  wyżej  składa  dokument  lub  dokumenty, 
wystawione  zgodnie  z  prawem  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
  -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „C" oraz informacji z 
Krajowego Rejestru  Karnego w zakresie  określonym art.  24 ust.  1  pkt  4-8 prawa zamówień 
publicznych,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed 
notariuszem,  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu 
zawodowego lub  gospodarczego odpowiednio  kraju  pochodzenia  osoby lub  kraju,  w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 

  -  Oferta  winna  zawierać:  oświadczenia  i  odpisy  opisane  dla  każdego  partnera  z  osobna, 
pozostałe dokumenty składane są wspólnie  

Wyżej  wymienione  dokumenty  mogą  być  złożone  w  formie  oryginałów  lub  kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę /  osoby uprawnione do podpisania 
oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

VII.  Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z 
wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:
 Komisja Przetargowa Urzędu Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
faksem: 0(41)3792128
lub na adres e-mail: przetari @ug.wislica.pl.
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  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
- w sprawach proceduralnych Przewodniczący Komisji Przetargowej - Jacek Balicki  tel. (41) 
3792106 w.23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

- W sprawach merytorycznych - Andrzej Siemieniec (41) 3792106 w. 33 od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

3.  Osobą  ze  strony  zamawiającego  upoważnioną  do  potwierdzenia  wpływu  oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub 
drogą elektroniczną jest:

Marek Gaweł (41) 3792106 w. 33 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

4.  Zamawiający  udziela  odpowiedzi  wszystkim  wykonawcom,  którzy  pobrali  specyfikację 
istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło: do zamawiającego na mniej niż 6 
dni przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji,  wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane  do  zamawiającego  zapytania  w  sprawach  wymagających  zachowania  pisemności 
postępowania. 
6.  W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może,  w  każdym  czasie,  przed 
upływem  terminu  do  składania  ofert,  zmodyfikować  treść  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia.
7.  Wprowadzone w ten  sposób modyfikacje,  zmiany lub  uzupełnienia  przekazane  zostaną,  z 
zachowaniem  formy  pisemnej,  wszystkim  wykonawcom,  którym  przekazano  specyfikację 
istotnych warunków zamówienia.
8.  Wszelkie modyfikacje,  uzupełnienia i  ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania Wykonawców wraz z  wyjaśnieniami stają  się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu 
składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z 
modyfikacji,  zawiadomieni  zostaną  wszyscy  wykonawcy,  którym  przekazano  specyfikację 
istotnych  warunków  zamówienia.  Wszelkie  prawa  i  zobowiązania  wykonawcy  odnośnie 
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
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IX. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. 
do dnia 02.11.2006 roku 

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1)  Wykonawca  może  złożyć  jedną  ofertę,  w  formie  pisemnej,  w  języku  polskim,  pismem 
czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i 
wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy 
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta i  załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają 
załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i  inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6)  Dokumenty  winny  być  sporządzone  zgodnie  z  zaleceniami  oraz  przedstawionymi  przez 
zamawiającego  wzorcami  (załącznikami),  zawierać  informacje  i  dane  określone  w  tych 
dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę. 
8)  Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  spięte  (zszyte)  w  sposób  trwały,  zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku,  kiedy ofertę  składa  kilka  podmiotów,  oferta  tych  wykonawców musi  spełniać 
następujące warunki:

1.  Oferta  winna  być  podpisana  przez  każdego  z  wykonawców  występujących  wspólnie  lub 
upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
2.  Upoważnienie  do pełnienia  funkcji  przedstawiciela  /  partnera wiodącego wymaga podpisu 
prawnie  upoważnionych  przedstawicieli  każdego  z  wykonawców  występujących  wspólnie/ 
partnerów - należy załączyć do oferty
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców 
w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
  Podmioty  występujące  wspólnie  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań 
  W  przypadku  dokonania  wyboru  oferty  wykonawcy  występującego  wspólnie  przed 
przystąpieniem  do  zawarcia  umowy  o  zamówienie  publiczne  przedłożona  zostanie  umowa 
regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta 
umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. 
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C. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty: inne wymagania

XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres 
zamawiającego w siedzibie zamawiającego: 

Urząd Gminy w Wiślicy
Ul. Okopowa 8
28-160 Wiślica
Sekretariat
do dnia 04.10.2006 roku do godz. 8:00 

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres siedziby zamawiającego 
Urząd Gminy w Wiślicy
Ul. Okopowa 8
28-160 Wiślica

3. Koperta /opakowanie zawierające ofertę winno być oznakowane następująco: 
„Przetarg nieograniczony na odbudowę dróg gminnych w miejscowości Skorocice i Skotniki 
Targówka”  ponadto  koperta/ opakowanie winno  zawierać  dokładne  oznaczenie  i  adres 
Wykonawcy

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu 
do wniesienia protestu.

5. Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego:

Urzad Gminy w Wiślicy 
Ul. Okopowa 8
28-160 Wiślica
Pokój nr 13, dnia 04.10.2006 roku o godz. 8:10

6. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację 
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert 
przekazane  zastaną  następujące informacje:  nazwa i  siedziba wykonawcy,  którego oferta  jest 
otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności
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XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
Cena  podana  w  ofercie  powinna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  z 
wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 
Zamawiającego. 
  Cena  może  być  tylko  jedna  za  oferowany  przedmiot  zamówienia,  nie  dopuszcza  się 
wariantowości cen,  
  Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 
  Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu cenowym" oraz 
w  „Formularzu  ofertowym"  stanowiącym  załącznik  do  niniejszej  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.  

XIII. Kryteria oceny oferty

1.  Kryteria  oceny  ofert  -  zamawiający  uzna  oferty  za  spełniające  wymagania  i  przyjmie  do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1 oferta,  co  do  formy  opracowania  i  treści  spełnia  wymagania  określone  niniejszą 
specyfikacją,

1.2 z  ilości  i  treści  złożonych  dokumentów  wynika,  że  wykonawca  spełnia  warunki 
formalne określone niniejszą specyfikacją,

1.3 złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby 
uprawnione,

1.4 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.5 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2.  Kryteria  oceny  ofert  -  stosowanie  matematycznych  obliczeń  przy  ocenie  ofert,  stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium, 

3.  Za  parametry  najkorzystniejsze  w  danym  kryterium,  oferta  otrzyma  maksymalną  ilość 
punktów  ustaloną  w  poniższym  opisie,  pozostałe  będą  oceniane  odpowiednio  - 
proporcjonalnie  do  parametru  najkorzystniejszego,  wybór  oferty  dokonany  zostanie  na 
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

4.  Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  która  uzyska  najwyższą  liczbę  punktów 
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli: 

Nazwa kryterium Waga 
cena 100 

5.  Oferta  wypełniająca  w  najwyższym  stopniu  wymagania  określone  w  każdym  kryterium 
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania 
kryterialne  przypisana  zostanie  odpowiednio  mniejsza  (proporcjonalnie  mniejsza)  liczba 
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punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i  usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej 
w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie 
zamówienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 

Zastosowane własne wzory do obliczenia punktowego

                                cena najniższa 
                           zaproponowanej oferty
ilość punktów = ------------------------------------------ x 100%x 100
                           cena badanej oferty

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1.  Umowa w sprawie  realizacji  zamówienia  publicznego zawarta  zostanie  z  uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2.  Zamawiający  podpisze  umowę  z  Wykonawcą,  który  przedłoży  najkorzystniejszą  ofertę  z 
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 
dwóch  lub  więcej  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego  zamawiający  zażąda  umowy  regulującej  współpracę  tych  podmiotów  przed 
przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 
- zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego, 
- opublikowane w: www.portal.uzp.gov.pl

5. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze. 

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
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XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną wprowadzone  do treści  zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr - 7

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

1. Środki ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI 
Środki ochrony prawnej.

XVIII. Opis części zamówienia

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

XIX. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej  

XX. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający  przewiduje zamówienia uzupełniające 

XXI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania 
się drogą elektroniczna.

1. Adres poczty elektronicznej: przetargi@ug.wislica.pl.
2. Adres strony internetowej: www.ug.wislica.pl 

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z 
zamawiającym.

  Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych, 
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XXIV. Aukcja elektroniczna.

  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej, 
XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:     

  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

XXVI. Ogłoszenia wyników przetargu

Wynik  postępowania  zostanie  ogłoszony  zgodnie  z  wymogami  ustawy  prawo  zamówień 
publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.ug.wislica.pl

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu 
umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.

XXVII. Postanowienia końcowe

   Zasady udostępniania dokumentów 

1.  Uczestnicy  postępowania  mają  prawo wglądu  do  treści  protokołu,  wniosków po  upływie 
terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących 
tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji 
zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 
-  zamawiający  wyznaczy  członka  komisji,  w  którego  obecności  udostępnione  zostaną 
dokumenty, 
- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł,
 
 udostępnienie  może  mieć  miejsce  w  siedzibie  zamawiającego  oraz  w  czasie  godzin  jego 
urzędowania 
     
W  sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXVIII. Załączniki 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1.
2. Formularz cenowy – załącznik Nr 2.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – 
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załącznik Nr 3, 
4. Wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli  okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem 
i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich 
wartości oraz daty i miejsca - załącznik Nr: 4,

5. wykaz niezbędnych do  wykonania zamówienia  narzędzi  i  urządzeń,  jakimi  dysponuje 
wykonawca z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 5

6. Książka przedmiarów – załącznik Nr 6,
7. Projekt umowy – załącznik Nr 7,

 Wiślica, dnia  28.09.2006 roku.

______________________________________
                                                                                               Podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik Nr 1                      
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa: ................................................

Siedziba: ................................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................

Strona internetowa: ................................................

Numer telefonu: 0 (**) ...................................... 

Numer faksu: 0 (**) ......................................

Numer REGON: ................................................

Numer NIP: ................................................
Dane dotyczące zamawiającego
Gmina  Wiślica
Ul. Okopowa 8 
28-160  Wiślica

Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując  do  ogłoszenia  o  zamówieniu  publicznym:  Odbudowa  dróg  gminnych  w 
miejscowości  Skorocice  i  Skotniki  Targówka, Nr  sprawy:  OR  -  341/13/06,  oferujemy 
wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za 
cenę:

Cena oferty

Cena ofertowa netto .................................................................................................zł 

(Słownie:.............................................................................................................................................

...……………………………………………………………………………………………………)

Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT........................................................................zł

Cena ofertowa brutto ............................................................................................zł

(Słownie:.............................................................................................................................................
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.......................... ……………………………………………………………………………………) 

w tym: 

I.  Droga w miejscowości Skorocice Aleksandrów na działce o Nr ewidencyjnym 964, 989 na 
długości 400 m i szerokości 3,5 m z obustronnym uzupełnieniem poboczy o szerokości 0,20 
m:
Cena netto ...............................................................................................................................zł 

(Słownie:....................................................................................................................................

                    ………………………………………………………….……………………………)

      podatek VAT........................................................................zł

      Cena brutto ............................................................................................zł

     (Słownie:...............................................................................................................................

           ………………………………………………………………………………….………)

II. Droga w miejscowości Skorocice na działce o Nr ewidencyjnym 241 na długości 145 m i 
szerokości 3,5 m wraz z obustronnym uzupełnieniem poboczy o szerokości 50 cm:

Cena netto ...............................................................................................................................zł 

(Słownie:....................................................................................................................................

                    ………………………………………………………….……………………………)

      podatek VAT........................................................................zł

      Cena brutto ............................................................................................zł

     (Słownie:...............................................................................................................................

           ………………………………………………………………………………….………)

III. Droga w miejscowości Skorocice na działce o Nr ewidencyjnym 356 na długości 115 m i 
szerokości 3,5 m wraz z obustronnym uzupełnieniem poboczy o szerokości 50 cm:

      Cena netto ...............................................................................................................................zł 

(Słownie:....................................................................................................................................

                    ………………………………………………………….……………………………)

      podatek VAT........................................................................zł

      Cena brutto ............................................................................................zł

     (Słownie:...............................................................................................................................

           ………………………………………………………………………………….………)
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IV. Droga w miejscowości Skotniki Targówka na działce o Nr ewidencyjnym 402 i 44/2 na 
długości 420 m i szerokości 3 m wraz z obustronnym uzupełnieniem poboczy o szerokości 
40 cm.

      Cena netto ...............................................................................................................................zł 

(Słownie:....................................................................................................................................

                    ………………………………………………………….……………………………)

      podatek VAT........................................................................zł

      Cena brutto ............................................................................................zł

     (Słownie:...............................................................................................................................

           ………………………………………………………………………………….………)

Oświadczam, że :

  Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: 
Wymagany termin wykonania zamówienia 30 listopad 2006 roku.

  Termin płatności: 30 dni po przedłożeniu faktury.  
  Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): 24 miesiące.
  Reklamacje będą załatwiane w terminie: 14 dni. 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym
Osoba  /  osoby  do  kontaktów  z  Zamawiającym  odpowiedzialne  za  wykonanie  zobowiązań 
umowy:
•..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  tel.  kontaktowy,  faks:  .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialności................................................................
•..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  tel.  kontaktowy,  faks:  .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
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- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków zamówienia,  nie 
wnosimy  żadnych  zastrzeżeń  oraz  uzyskaliśmy  niezbędne  informacje  do  przygotowania 
oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

3.  Oświadczamy,  że  załączone  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wymagania 
stawiane  wykonawcy  oraz  postanowienia  umowy  zostały  przez  nas  zaakceptowane  bez 
zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Inne informacje wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

                                                                                                     ___________________________
                                                                                                            Podpisy osób uprawnionych 
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Załącznik Nr 2  
Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................                                                                                             Data .....................

FORMULARZ CENOWY

Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Lp. Przedmiot Ilość j.m Cena 
jednostkowa 

netto

Netto (kol.3x 
kol.4)

VAT Brutto 
(kol.5+kol.6)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Droga w miejscowości Skorocice Aleksandrów na działce o Nr ewidencyjnym 964, 989 na długości 400 m i szerokości 3,5 m z 
obustronnym uzupełnieniem poboczy o szerokości 0,20 m:
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 

trasa dróg w terenie równinnym.
400 m

2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni

1400,00 m2

3. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 1400,00 m2

4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

1400,00 m2

5. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 
sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - 
uzupelnienie poboczy tłuczniem, średnia grubośc warstwy 3 
cm

4,8 m3

Razem
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Droga w miejscowości Skorocice na działce o Nr ewidencyjnym 241 na długości 145 m i szerokości 3,5 m wraz z obustronnym 
uzupełnieniem poboczy o szerokości 50 cm:
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 

trasa dróg w terenie równinnym
145 m

2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni

507,50 m2

3. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 507,50 m2

4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

507,50 m2

5. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 
sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - 
uzupelnienie poboczy tłuczniem, średnia grubośc warstwy 3 
cm

4,35 m3

Razem

Droga w miejscowości Skorocice na działce o Nr ewidencyjnym 356 na długości 115 m i szerokości 3,5 m wraz z obustronnym 
uzupełnieniem poboczy o szerokości 50 cm:
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 

trasa dróg w terenie równinnym.
115 m

2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni

402,50 m2

3. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 
60 cm

3,5 m

4. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 402,50 m2

5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

402,50 m2
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6. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 
sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - 
uzupelnienie poboczy tłuczniem, średnia grubośc warstwy 3 
cm

3,45 m3

Razem
Droga w miejscowości Skotniki Targówka na działce o Nr ewidencyjnym 402 i 44/2 na długości 420 m i szerokości 3 m wraz z 
obustronnym uzupełnieniem poboczy o szerokości 40 cm.
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 

trasa dróg w terenie równinnym.
420 m

2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni

1260,00 m2

3. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 
10 cm

1260,00 m2

4. Nawierzchnia - destrukt o grubości 5 cm. 63,00m3

5. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 
sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - 
uzupelnienie poboczy tłuczniem, średnia grubośc warstwy 3 
cm

10,08 m3

Razem:

OGÓŁEM

Wartość pozycji  OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego. 

                                                                                                                              _______________________________
                                                                                                                                       Czytelne podpisy osób uprawnionych

20



Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O 
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot  zamówienia:  ODBUDOWA  DRÓG  GMINNYCH  W  MIEJSCOWOŚCI 
SKOROCICE I SKOTNIKI TARGÓWKA.

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 

1. Posiadam  uprawnienia  do  wykonywania  wymaganej  przedmiotem  zamówienia 
działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi, 

2. Posiadam  niezbędną  wiedzą  i  doświadczenie  oraz  dysponuję  potencjałem 
technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajduję  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia,

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 
24 prawa zamówień publicznych

Na  każde  żądanie  Zamawiającego  dostarczymy  niezwłocznie  odpowiednie  dokumenty 
potwierdzające  prawdziwość  każdej  z  kwestii  zawartych  w  oświadczeniu,  wszystkie 
informacje są zgodne z prawdą. 

                                                                                     ________________________________
                                                                       Podpisy osób uprawnionych
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Załącznik Nr 4

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej trzech robót budowlanych tj. 
wykonanie  dróg  o  nawierzchni  z  mieszanek  mineralno  –  bitumicznych  asfaltowych 
tożsamych z zakresem i wartością zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 
stanowiącym  przedmiot  zamówienia,  wymagany  w  celu  potwierdzenia,  że  wykonawca 
posiada  niezbędną  wiedzę  oraz  doświadczenie  a  także  dysponuje  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia.

Lp. Odbiorca / Miejsce 
wykonania*

Wartość Zakres 
przedmiotowy

Daty 
rozp./zakończenia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

* Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty te zostały wykonane 
należycie  (np.:  referencje,  protokoły  odbioru  lub  inne  posiadane  przez  Wykonawcę 
dokumenty potwierdzające ww. warunek). 

.

       _____________________________________
                                                        Czytelne podpisy osób uprawnionych 
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Załącznik nr 5

Nazwa wykonawcy ...............................................................................................................

Adres wykonawcy ...............................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .........................

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I 
URZĄDZEŃ JAKIE POSIADA WYKONAWCA

Wykaz narzędzi i urządzeń wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada 
niezbędną wiedzę oraz doświadczenie a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia.

Lp. Nazwa Forma własności 

________________________________
_________________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do Czytelne podpisy osób uprawnionych do
          reprezentowania wykonawcy reprezentowania wykonawcy
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Załącznik Nr 6

DROGA SKOROCICE ALEKSANDRÓW

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

DROGA W MIEJSCOWOŚCI SKOROCICE ALEKSANDRÓW NA DŁUGOSCI 400 M ISZEROKOŚCI 3,5 M

1 KNNR 1 
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym.

km   

  0.400 km 0.400  

    RAZEM 0.400

2 KNNR 6 
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie 
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2   

  400*3.5 m2 1400.000  

    RAZEM 1400.000

3 KNNR 6 
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2   

  400*3.5 m2 1400.000  

    RAZEM 1400.000

4 KNNR 6 
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 
cm (warstwa ścieralna)

m2   

  400*3.5 m2 1400.000  

    RAZEM 1400.000

5 KNNR 6 
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 
zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - uzupelnienie poboczy 
tłuczniem, średnia grubośc warstwy 3 cm

m3   

  400*0.20*2*0.03 m3 4.800  

    RAZEM 4.800
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DROGA SKOROCICE REMIZA 

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

DROGA W MIEJSCOWOŚCI SKOROCICE W KIERUNKU REMIZY STRAŻACKIEJ NA DLUGOŚCI 145 m

1 KNNR 1 
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym.

km   

  0.145 km 0.145  

    RAZEM 0.145

2 KNNR 6 
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie 
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2   

  145*3.5 m2 507.500  

    RAZEM 507.500

3 KNNR 6 
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2   

  145*3.5 m2 507.500  

    RAZEM 507.500

4 KNNR 6 
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 
cm (warstwa ścieralna)

m2   

  145*3.5 m2 507.500  

    RAZEM 507.500

5 KNNR 6 
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 
zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - uzupelnienie poboczy 
tłuczniem, średnia grubośc warstwy 3 cm

m3   

  145*0.50*2*0.03 m3 4.350  

    RAZEM 4.350
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DROGA SKOROCICE SOLTYS

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

DROGA W MIEJSCOWOŚCI SKOROCICE W KIERUNKU SOŁTYSA NA DŁUGOŚCI 115 m

1 KNNR 1 
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym.

km   

  0.115 km 0.115  

    RAZEM 0.115

2 KNNR 6 
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie 
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2   

  115*3.5 m2 402.500  

    RAZEM 402.500

3 KNNR 6 
0605-08

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm m   

  3.5 m 3.500  

    RAZEM 3.500

4 KNNR 6 
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2   

  115*3.5 m2 402.500  

    RAZEM 402.500

5 KNNR 6 
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 
cm (warstwa ścieralna)

m2   

  115*3.5 m2 402.500  

    RAZEM 402.500

6 KNNR 6 
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 
zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - uzupelnienie poboczy 
tłuczniem, średnia grubośc warstwy 3 cm

m3   

  115*0.50*2*0.03 m3 3.450  

    RAZEM 3.450
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REMONT DROGI SKOTNIKI TARGÓWKA

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNNR 1 
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym.

km   

  0.42 km 0.420  

    RAZEM 0.420

2 KNNR 6 
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2   

  420*3 m2 1260.000  

    RAZEM 1260.000

3 KNNR 6 
0204-05

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm m2   

  420*3 m2 1260.000  

    RAZEM 1260.000

4 wycena 
indywidualna

Nawierzchnia - destrukt o grubości 5 cm. m3   

  420*3*0.05 m3 63.000  

    RAZEM 63.000

5 KNNR 6 
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 
zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - uzupelnienie poboczy tłuczniem, 
średnia grubośc warstwy 3 cm

m3   

  420*0.40*2*0.03 m3 10.080  

    RAZEM 10.080
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Załącznik Nr 7
U M O W A  Nr 

Zawarta w dniu …………2006 roku  w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego 
(wartość przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO) na  Odbudowa dróg gminnych w 
miejscowości Skorocice i Skotniki Targówka
pomiędzy:

Gminą Wiślica, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

      1. mgr inż. Stanisław Krzak  -    Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
Haliny Sokołowskiej

a 

reprezentowanym przez:

1. …………………………..
2. …………………………..

następującej treści:

§ 1.

1.  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  wykonanie  przedmiotu 
zamówienia: Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Skorocice i Skotniki Targówka.

2. Roboty zostaną wykonane zgodnie ze SIWZ oraz złożoną ofertą, które stanowią integralną 
część umowy. 

§ 2.

1. Miejsce, zakres i termin rozpoczęcia robót  
a) Wykonawca rozpocznie realizację zamówienia w dniu wskazanym przez Zamawiającego 
nie później jednak niż 7 dni od podpisania umowy i przekazania placu budowy. 

1. Termin zakończenia robót ustala się na dzień  30 listopad 2006 roku.

§ 3.

1.  Za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  (zgodnie  z  zakresem)  Zamawiający  zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie nie wyższe niż …………………….. zł
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(słownie:………………………………………….) 

Cena netto .................................................................................................zł 

(Słownie:.......................................................................................................................................

w tym: 

I.  Droga w miejscowości Skorocice Aleksandrów na działce o Nr ewidencyjnym 964, 989 
na długości 400 m i szerokości 3,5 m z obustronnym uzupełnieniem poboczy o szerokości 
0,20 m:
Cena netto ...............................................................................................................................zł 

(Słownie:............................................................................................................................

                ………………………………………………………….……………………………)

      podatek VAT........................................................................zł

      Cena brutto ............................................................................................zł

     (Słownie:...............................................................................................................................

      ………………………………………………………………………………….………)

II. Droga w miejscowości Skorocice na działce o Nr ewidencyjnym 241 na długości 145 
m i szerokości 3,5 m wraz z obustronnym uzupełnieniem poboczy o szerokości 50 cm:

Cena netto ...............................................................................................................................zł 

(Słownie:................................................................................................................................

                ………………………………………………………….……………………………)

      podatek VAT........................................................................zł

      Cena brutto ............................................................................................zł

     (Słownie:...............................................................................................................................

      ………………………………………………………………………………….………)

III. Droga w miejscowości Skorocice na działce o Nr ewidencyjnym 356 na długości 115 
m i szerokości 3,5 m wraz z obustronnym uzupełnieniem poboczy o szerokości 50 cm:

      Cena netto ............................................................................................................................zł 

(Słownie:.................................................................................................................................

                ………………………………………………………….……………………………)

      podatek VAT........................................................................zł

      Cena brutto ............................................................................................zł

     (Słownie:...............................................................................................................................

      ………………………………………………………………………………….………)

IV. Droga w miejscowości Skotniki Targówka na działce o Nr ewidencyjnym 402 i 44/2 
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na długości  420 m i  szerokości  3  m wraz  z  obustronnym uzupełnieniem poboczy  o 
szerokości 40 cm.

      Cena netto ...........................................................................................................................zł 

(Słownie:.................................................................................................................................

...

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

…)

      podatek VAT........................................................................zł

      Cena brutto ............................................................................................zł

     (Słownie:...............................................................................................................................

      ………………………………………………………………………………….………)

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury 
wystawionej na koniec miesiąca, w którym była wykonywana usługa, przelewem na konto 
wskazane przez  Wykonawcę.

3. W przypadku nie zrealizowania rzeczowego zakresu zamówienia, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do obniżenia kwoty umownej  proporcjonalnie do wykonanego zakresu prac z 
uwzględnieniem stawek jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym 
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

5. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych - do wys. 20 % wartości umowy 
-   z Wykonawcą zostanie zawarta odrębna umowa.

§ 4.

1. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonywane przez siebie roboty.

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie  14 
dni od dnia ich ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek niezwłocznie w okresie nie dłuższym 
niż 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

4. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między 
datą  rozpoczęcia  a  zakończeniem  terminów  gwarancji  powinna  być  naprawiona  przez 
Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania 
Wykonawcy.

5.  Zamawiający wyznacza ostateczny,  pogwarancyjny  termin  odbioru  robót  po  upływie 
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia 
wad po upływie okresu gwarancji.

§ 5
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     1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
        -  5,00  % wartości  umowy za  odstąpienie  od  umowy z  przyczyn  zależnych  od 
wykonawcy,
        - 0,10 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki w  wykonaniu przedmiotu umowy,
        - w przypadku gdy Wykonawca w umówionym terminie nie wykona usługi.

§ 6.

1. Pan Andrzej Siemieniec – pracownik Urzędu Gminy będzie koordynował wykonywanie 
usługi  w imieniu Zamawiającego.
2. Obowiązki inspektora nadzoru w imieniu Zamawiającego sprawował będzie ……………
………….. 

§ 7.
Ustalenia dodatkowe:
1. W przypadku napotkania trudności w realizacji zamówienia, wszelkie zmiany Wykonawca
    będzie uzgadniał z pracownikiem o którym mowa w § 6.
2. Za szkody powstałe z niewłaściwego wykonywania przedmiotu zamówienia odpowiada 
Wykonawca. 
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem sprzętu  magazynowaniem  i transportem na 
miejsce wykonanie zamówienia ponosi Wykonawca.
4. Zastrzega się możliwość wprowadzenia  zmian do zakresu umowy na skutek okoliczności, 
których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy.

§ 8.

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego.

§ 9. 

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności.

§ 10.

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sądu właściwego dla Zamawiającego.

§ 11.

Umowę sporządzono w czterech   jednobrzmiących  egzemplarzach   trzy  egzemplarze  dla 
Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                                Wykonawca:
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