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1.

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

Burmistrz Miasta Lubań
działający w imieniu Gminy Miejskiej Lubań
adres:
ul.7 Dywizji 14

59-800 Lubań

tel. 75 6464400

faks 75 6464405

adres strony internetowej zamawiającego: www.luban.pl,
NIP 613 – 10 – 01 - 032

2.

REGON 230821380

Definicje.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za:
Wykonawcę - uwaŜa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego,
złoŜyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

3.

Tryb udzielania zamówienia.

3.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art.10 ust.1 oraz art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759, z późniejszymi
zmianami).
3.2. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy
zainteresowani wykonawcy.

4.

Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonanie robót budowlanych w Lubaniu realizowanych w ramach projektu:
”POPRAWA DOJAZDU DO OBIEKTU ZABYTKOWEGO – KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY
W LUBANIU”
4.1. Przedmiot robót:
Przedmiotem robót budowlanych jest budowa drogi dojazdowej do Kościoła Św. Trójcy
wzdłuŜ ul. Granicznej w Lubaniu w zakresie wykonania nowej konstrukcji nawierzchni
drogi, budowy chodników, miejsc - placów postojowych dla autobusów i samochodów
osobowych oraz wjazdów do posesji wraz z zapewnieniem odwodnienia
powierzchniowego oraz odprowadzeniem wód deszczowych i roztopowych poprzez
studzienki ściekowe, przykanaliki i projektowany kanał deszczowy do istniejącej
kanalizacji deszczowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013
Priorytet 9. Działanie 9.1.

5

W ramach zadania projektuje się wykonanie nowych odcinków linii oświetlenia
ulicznego, jako przedłuŜenie linii istniejących. Oświetlenie uliczne projektuje się
wykonać wzdłuŜ projektowanej drogi manewrowej układając linię kablową i montując
słupy oświetleniowe, stylizowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych
wraz z oprawami typu parkowego przy granicy korony drogi manewrowej.
Słupy oświetleniowe zasilane będą liniami kablowymi jako przedłuŜenie istniejących
obwodów oświetleniowych , na podstawie dotychczas posiadanych przez
Zamawiającego na dostawę energii. Liczba planowanych do zamontowania punktów
oświetlenia ulicznego -10 kpl , w tym nowych i 1 istniejący do wymiany.
W ramach robót drogowych projekt przewiduje wybudowanie drogi manewrowej
o szerokości 5,50 m, jako jedno-jezdniowej ulicy z dwoma pasami ruchu 2x2,75m
oraz jednostronnego chodnika.
Chodnik jest zlokalizowany odcinkowo: po prawej oraz po lewej stronie drogi, zaleŜnie
od warunków terenowych i potrzeb komunikacyjnych. Projektowany chodnik ma
szerokość 1,50m, a odcinkowo, w miejscu występowania drzew, został zawęŜony do
szerokości 1,25m.
Place postojowe zaprojektowano bezpośrednio przy jezdni drogi manewrowej. Pas
postojowy dla samochodów osobowych o szerokości 2,50 m zlokalizowano na początku
projektowanej drogi manewrowej przy wejściu do budynku z działalnością handlową
oraz miejscowo dwa pasy postojowe szerokości 2,00 m wzdłuŜ muru kościelnego.
Plac postojowy dla autobusów o zmiennej szerokości i długości 74,00 m, ze skosami
wjazdowym i wyjazdowym 1:3, zlokalizowano wzdłuŜ istniejącego muru kościelnego.
Do placu postojowego dla autobusów prowadzi chodnik umoŜliwiający dojście
podróŜnych bezpośrednio do pojazdu. Na poszczególne nieruchomości graniczące
bezpośrednio z terenem objętym projektem zaprojektowano utwardzone wjazdy
indywidualne.
Nawierzchnię jezdni, chodników, placu, miejsc postojowych i wjazdów
zaprojektowano z kostki betonowej brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego
w obramowaniu z krawęŜników oraz obrzeŜy betonowych.
Tereny zieleni - trawnik z drzewami przewidziano do przebudowany.
Istniejące i kolidujące z planowana przebudową drzewa – topole ( 4 szt.) naleŜy wyciąć,
pozostałe drzewa naleŜy pozostawić a trawniki odtworzyć. Rosnące w koronie drogi
drzewa kolidujące z ciągami pieszymi naleŜy zachować i ominąć poprzez zmiany
w trasie przebiegu chodnika zgodnie z projektem budowlanym..
Odwodnienie projektowanej drogi manewrowej, chodników i miejsc postojowych
zapewnia się poprzez nadanie projektowanym nawierzchniom spadków poprzecznych
i podłuŜnych.
Dla potrzeb sprawnego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych zaprojektowano
kanał deszczowy. Do kanału poprzez studnie rewizyjne podłączono projektowane
studzienki ściekowe z przykanalikami.
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4.2. Zakres robót, obejmuje wykonanie :
4.2.1. Roboty drogowe:
Łączna długość drogi manewrowej do przebudowy 278,55m.
Powierzchnie, długości elementów podlegających budowie:
−
jezdnia drogi manewrowej
1610,75 m2
−
miejsca postojowe
488,42 m2
−
chodniki
427,08 m2
−
zjazdy indywidualne
72,35 m2
−
zieleń
1192,00 m2
Długości zabudowanych elementów liniowych do zabudowania:
−
krawęŜniki
530,30 mb
−
krawęŜniki obniŜone
181,27 mb
−
obrzeŜa
343,81mb
Inne elementy do zabudowy:
- zakup i montaŜ elementów małej architektury
ławki drewniane z oparciem stylowe o konstrukcji
z form Ŝeliwnych
- kosze na odpady drewniane
stylowe o konstrukcji z form Ŝeliwnych
4.2.2. Roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej
− kanał deszczowy z rur PVC Ø 300 mm
- studnie rewizyjne Ø 1200 mm
- przykanały wpustów deszczowych z rur PVC Ø200 mm
- wpusty deszczowe typowe uliczne

– 12 szt;
- 10 szt.

- 171,37mb
5 kpl.
- 24,70 mb
11 kpl.

4.2.3. Roboty instalacyjne oświetlenia ulicznego:
2
- typ linii kablowej YAKY 4*25mm
- łączna długość wykopów linii kablowej
275 m
- łączna długość kabla
330 m
- słupy oświetleniowe, stylizowane o wys. 5m
na prefabrykowanych fundamentach betonowych
wraz z oprawami typu parkowego
10 kpl
Uwaga: Zamawiający dopuszcza zastosowanie równowaŜnika
dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych, stalowych
ocynkowanych, itp. wykonanych z innego materiału pod warunkiem,
Ŝe zapewniają one takie same parametry techniczno – eksploatacyjne.
4.3. Konstrukcje nawierzchni::
4.3.1 droga manewrowa na odcinku od 0+000,00 do 0+260,00:
− kostka betonowa brukowa gr. 8 cm na podsypce piaskowej;
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
− warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr.15 cm;
− podłoŜe z gruntu rodzimego.
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4.3.2. droga manewrowa na odcinku od 0+260,00 do 0+278,55:
− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0-12,8mm, grub. 5cm;
− warstwa wyrównawczo – profilująca z betonu asfaltowego 0-8mm w ilości 50
kg/m2 (średnio grub. 2cm) na sfrezowanej nawierzchni bitumicznej po skropieniu
emulsją asfaltową kationową w ilości 1,2-1,6 kg/m2;
− istniejąca nawierzchnia do frezowania.
4.3.3. miejsca postojowe dla samochodów osobowych i autobusów :
− kostka betonowa brukowa gr. 8 cm na podsypce piaskowej;
− podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr.15 cm;
− stabilizacja kruszywa naturalnego cementem o Rm=1,5-2,5MPa gr. 15cm;
− podłoŜe z gruntu rodzimego.
4.3.4. zjazdy z drogi manewrowej:
− kostka betonowa brukowa gr. 8 cm na podsypce piaskowej;
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm;
− podłoŜe z gruntu rodzimego.
4.3.5 chodniki:
− kostka betonowa brukowa gr. 8cm na podsypce piaskowej;
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm;
− podłoŜe z gruntu rodzimego.
Poszczególne elementy nawierzchni jezdni drogi manewrowej naleŜy obramować
krawęŜnikiem betonowym 15×30cm i najazdowym 15x22cm w miejscach postojowych,
zjazdach oraz przejściach dla pieszych na betonowej ławie z oporem z betonu C12/15.
Chodniki oraz zjazdy naleŜy obramować obrzeŜami betonowymi 8x30 cm na ławie
betonowej z oporem z betonu C 12/15.
4.4. Organizacja ruchu drogowego
W ramach oznakowania przebudowanego odcinka drogi manewrowej planuje się
wykonanie oznakowania pionowego przejść dla pieszych, miejsc postojowych oraz
ograniczeń postoju i zatrzymywania pojazdów. Oznakowanie poziome przejść dla pieszych
w nawierzchni jezdni z kostki betonowej projektuje się wykonać z kostki betonowej koloru
czerwonego, a linie segregacyjne miejsc postoju pojazdów z kostki betonowej koloru
szarego. Oznakowanie poziome przejść dla pieszych na jezdni o nawierzchni bitumicznej
projektuje się wykonać poprzez malowanie farba chlorokauczukowa białą.
4.5. Kanalizacja deszczowa:
W celu zapewnienia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do istniejącej
kanalizacji deszczowej zaprojektowano wydłuŜenie istniejącego kanału deszczowego wraz
z zabudową 4 szt. studni rewizyjnych, do których zostaną podłączone przykanalikami
studzienki ściekowe. Kanał deszczowy zaprojektowano z rur PVC-U Ø 300 SN8,
natomiast studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1200 jako rozwiązania systemowe
z szczelnym kołnierzowym włączeniem rur kanałowych i przykanałów. Włazy typu
cięŜkiego D400, natomiast wpusty uliczne C250. Kanały naleŜy układać w gotowym
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wykopie na 15 cm podsypce piasku oraz wykonać warstwę obsypkową o grubości 30cm
ponad wierzch przewodu.
Następnie naleŜy wykonać zasyp przewodu mieszanką piaskowo – Ŝwirową. Zagęszczenie
gruntu w nasypie naleŜy wykonać warstwami. KaŜda warstwa powinna być zagęszczona
do wskaźnika zagęszczenia o wartości 0,98. Grubość warstw nie powinna być większa niŜ:
0,15m przy zagęszczaniu ręcznym i 0,3m przy zagęszczaniu mechanicznym. Przy
zagęszczaniu naleŜy zachować optymalną wilgotność gruntu. Spadki oraz rzędne dna rur
naleŜy wykonać zgodnie z projektem.
Po wykonaniu kolejnych odcinków sieci, przed zasypaniem naleŜy dokonać jej prób
szczelności i przepustowości. Podczas realizacji robót nawierzchniowych naleŜy
dostosować rzędne włazów studni rewizyjnych do projektowanych rzędnych jezdni drogi
manewrowej.
4.6. Oświetlenie uliczne:
Projektuje się wykonanie nowych odcinków linii oświetlenia ulicznego, jako przedłuŜenie
linii istniejących. Oświetlenie uliczne projektuje się wykonać wzdłuŜ projektowanej drogi
manewrowej układając linię kablową i montując słupy oświetleniowe, stylizowane o wys.
5m na prefabrykowanych fundamentach betonowych wraz z oprawami typu parkowego
przy granicy korony drogi manewrowej.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza zastosowanie równowaŜnika dla słupów oświetleniowych
aluminiowych, stalowych, stalowych ocynkowanych, itp. wykonanych z innego
materiału pod warunkiem, Ŝe zapewniają one takie same parametry techniczno –
eksploatacyjne.
2

Słupy oświetleniowe zasilane będą liniami kablowymi YAKY 4*25mm jako przedłuŜenie
istniejących obwodów oświetleniowych , na podstawie dotychczas posiadanych przez
Zamawiającego na dostawę energii.
Liczba punktów oświetlenia ulicznego -10 kpl , w tym 9 nowych i 1 istniejący do
wymiany.
Projektowaną linię kablową naleŜy ułoŜyć zgodnie z przedstawionym projektem w rurach
ochronnych DVK 50 . Kable układać na głębokości na głębokościach przewidzianych w
normie . Przejścia poprzeczne przez drogi na gł .1,2 m .
Kable w rurach naleŜy zasypać 25 cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie przykryć
folią kalandrowaną o szer. min. 30 cm i gr. 0,5 mm i zasypać rodzimym gruntem. Odcinki
kabli układane bezpośrednio w ziemi ułoŜyć na 10cm warstwie piasku , zasypać 10cm
warstwą piasku , 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie przykryć folią
kalandrowaną o szer. min. 30 cm i gr. 0,5 mm i zasypać rodzimym gruntem Przed
zasypaniem wykopu naleŜy wykonać pomiary geodezyjne. Dla kabli nn naleŜy zastosować
folię koloru niebieskiego. Kable układać w wykopie wzdłuŜ linii falistej (z zapasem 3% dł.
wykopu) w celu skompensowania mogących wystąpić nieznacznych ruchów ziemi.
Odgałęzienie kabli w słupach oświetleniowych wykonać za pomocą typowych tabliczek
bezpiecznikowych słupowych lub złączy IZK Sterowanie załączania oświetlenia z
istniejących szafek oświetleniowych za pomocą zegara sterującego z programem załączeń .
Układ pomiarowy rozliczeniowy istniejący bez zmian.
Fundamenty słupów przed zakopaniem zabezpieczyć przed wilgocią przez pomalowanie
materiałem izolacyjnym.
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Istniejące linie kablowe w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego naleŜy ochronić
osłonami otaczającymi dzielonymi w przypadku braku osłony.
Miejsca wprowadzenia kabli do rur naleŜy uszczelnić.
Na początku i na końcu kabla, przy szafce oświetleniowej j, przy przepustach naleŜy
pozostawić rezerwę kabla (co najmniej 1,5m). Na kabel naleŜy załoŜyć opaski
umieszczając trwały opis kabla
W celu wykonania uziomu w wykopie kablowym wzdłuŜ proj. linii kablowej nn naleŜy
ułoŜyć bednarkę ocynkowaną o przekroju min. 100mm2. Do uziemienia tego naleŜy
podłączyć korpusy słupów oświetleniowych
Po zakończeniu prac związanych z ułoŜeniem kabli teren naleŜy doprowadzić do stanu
pierwotnego.
4.7. Szczegółowy zakres robót określają:
1) projekt budowlano - wykonawczy,
2) przedmiary robót przekazane Wykonawcy w celu sporządzenia kosztorysów
ofertowych i oferty,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Przedmiary robót powinny być odczytywane w powiązaniu ze SIWZ, umową,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową oraz
wiedzą techniczną.
Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru nie mogą być traktowane jako ostatecznie
definiujące wymagania dla danych robót. NaleŜy przyjmować, Ŝe roboty ujęte w danej
pozycji muszą być wykonane według: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót, dokumentacji projektowej oraz wiedzy technicznej.
4.8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownictwo główne

45.23.31.40-2
Dodatkowe przedmioty 45.23.32.50-6
45.23.32.53-7
45.22.33.00-9
Główny przedmiot

45.23.23.11-6
45.11.27.10-5
45.23.14.00-9
45.31.61.00-6
5.

roboty drogowe
roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
roboty budowlane w zakresie parkingów
roboty budowlane w zakresie rurociągów wody
ściekowej
roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych
instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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6.

Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia
z wolnej ręki – na zasadach określonych w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień
publicznych .

7.

Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

7.1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
7.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8.

Termin wykonania zamówienia.

8.1.

Wymagany
termin
wykonania
31 października 2011 roku;

przedmiotu

zamówienia

-

do

dnia

8.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do przedłoŜenia
zamawiającemu do akceptacji (przed podpisaniem umowy) harmonogramu rzeczowofinansowego realizacji przedmiotu zamówienia.
8.3 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres
minimum 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego robót.

9.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych warunków.

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o złoŜone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez
wykazanie, Ŝe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali
zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończyli, co najmniej trzy roboty
budowlane o wartości minimum 700.000,00 złotych brutto.
Warunek będzie spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe zakres robót wykazanych
przez Wykonawcę obejmował między innymi roboty związane z budową lub
przebudową dróg, chodników, ciągów pieszo – jezdnych z uŜyciem kostki betonowej
i kamiennej, przebudowę i renowacje terenów zielonych, nawierzchni z mieszanek
mineralno – asfaltowych, budowę lub przebudowę instalacji kanalizacji deszczowej,
oświetlenia ulicznego oraz montaŜu elementów małej architektury.
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Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o złoŜone przez Wykonawcę:
a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku „wiedzy i doświadczenia”, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania – sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem
załącznika Nr 4A do niniejszej Instrukcji dla Wykonawcy,
b) dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione w wykazie roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np.: referencje,
listy polecające, opinie inspektora nadzoru, protokół odbioru robót itp.);
c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o złoŜone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
4) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie niŜej wymienionymi osobami,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
- kierownik budowy posiadający odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę
zawodową potwierdzone uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności.
- kierownicy robót posiadający odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę
zawodową potwierdzone uprawnieniami budowlanymi w specjalności:
a) instalacji sanitarnych;
b) instalacji elektrycznych (obwody i instalacje n/n do 1 kV oświetlenia dróg,
placów i ulic);
Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o złoŜone przez Wykonawcę:
a)

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez
nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –
sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika
Nr 4B do Instrukcja dla Wykonawcy,

b)

oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
(wymienione w wykazie osoby) posiadają wymagane uprawnienia - sporządzony
przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika Nr 4C do
Instrukcja dla Wykonawcy. Zamawiający nie wymaga kserokopii uprawnień
i zaświadczeń o przynaleŜności do właściwej izby samorządu zawodowego.

c)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
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5) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawcy winni udokumentować ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności na kwotę równą lub wyŜszą niŜ 500.000 zł.
Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o złoŜone przez Wykonawcę:
a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą
lub wyŜszą niŜ 500.000 zł. JeŜeli z treści polisy nie wynika fakt jej opłacenia do
oferty naleŜy dołączyć dokument potwierdzający opłacenie polisy,
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
9.2. Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
9.3. Wykonawcy, którzy nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uwaŜa
się za odrzuconą.
9.4. Ocena spełniania przedstawionych powyŜej warunków zostanie dokonana w oparciu
o dokumenty złoŜone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu wg formuły:
„spełnia – nie spełnia”.

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających niepodlegania
wykluczeniu w niniejszym postępowaniu
10.1.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z art.24 ust.1 u.p.z.p. Wykonawca musi przedłoŜyć następujące dokumenty
i oświadczenia:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
sporządzone przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika Nr 3
do niniejszej Instrukcji dla Wykonawcy,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, jeŜeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 u.p.z.p , wystawione nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed terminem składania ofert, a w przypadku osób fizycznych
oświadczenie wymienione w pkt. 10.1. ppkt.1).
3) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań
w imieniu firmy Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów
prawa lub innych dokumentów.
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10.2.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 10.1 pkt 2)
SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,

10.3.JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt.10.2,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione
odpowiednio nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
10.4.JeŜeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt.9.1.
niniejszej IDW, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, Ŝe
w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia, poprzez złoŜenie razem z ofertą dokumentów wymienionych
w pkt.10.1. niniejszej IDW dotyczących kaŜdego z tych podmiotów, o ile podmioty te
będą brały udział w realizacji części zamówienia.

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.
11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku
Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
11.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
11.3. Oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia winna zawierać dla kaŜdego partnera osobno:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu,
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
c) dokumenty określone w pkt. 10.1.
d) dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione w wykazie wykonanych robót
budowlanych roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone określone w pkt.9.1.2 ppkt.b;
11.4. Dokumenty składane wspólnie:
a) Formularz oferty,
b) kosztorysy ofertowe,
c) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku „wiedzy i doświadczenia”,
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
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e) oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
(wymienione w wykazie osoby) posiadają wymagane uprawnienia,
f) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania wykonawców
(partnerów składających ofetę wspólną) w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego.
Wypełniając dokumenty określone w pkt od „a” do „e” w miejscu „nazwa i adres
wykonawcy” naleŜy wpisać dane dotyczące konsorcjum, spółki cywilnej lub
wymienić wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
11.5. NiezaleŜnie od przyjętej formy współdziałania wadium moŜe być wniesione przez
jednego z partnerów lub pełnomocnika.
11.6. W przypadku spółek cywilnych kaŜdy ze wspólników składa oświadczenia i dokumenty
jak dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11.7. JeŜeli oferta wspólna złoŜona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zaŜąda w wyznaczonym terminie
złoŜenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich
partnerów, przy czym termin, na jaki została nie moŜe być krótszy niŜ termin realizacji
zamówienia.
11.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
11.9. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich
partnerów.
11.10. Doświadczenie i kondycja finansowa wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienie będzie oceniana łącznie (poprzez sumowanie:
doświadczenia, potencjału technicznego i kadrowego poszczególnych wykonawców).

12. Wadium
12.1. Wysokość wadium.
KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

20.000

zł

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

12.2. Forma wadium.
1) Wadium moŜe być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości ( T.J z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać
następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin waŜności gwarancji
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca, którego ofertę
wybrano:
• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub
• nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, lub
• zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie
Wykonawcy”;
3) Postanowienia pkt 12.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyŜej
w pkt. 12.2.1)b) i 12.2.1)e).
12.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
Gmina Miejska Lubań ul.7 Dywizji 14 59-800 Lubań
60 2030 0045 1110 0000 0080 6550
Do oferty zaleca się dołączyć dowód wniesienia wadium.
2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach naleŜy
złoŜyć u Skarbnika Miasta Lubań – pokój Nr 21 (II piętro) ul. 7-Dywizji 14 Lubań lub
dołączyć do oferty.
12.4. Termin wniesienia wadium.
Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego
przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
12.5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.
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12.6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn
leŜących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn
nieleŜących po jego stronie.

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
13.1. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości
5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
13.2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione w jednej lub
w kilku formach. Szczegółowy opis dopuszczalnych form wniesienia zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy określona art.148 u.p.z.p.
13.3. Zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy następuje na zasadach
określonych w art.151 u.p.z.p.

14. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją
niniejszego zamówienia publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy
niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych.

15. Informacje na temat przygotowania oferty, wykazu oświadczeń lub
dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
15.1. Wymagania podstawowe dotyczące oferty.
1) KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
2) Treść złoŜonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
Oznacza to, iŜ jeŜeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iŜ do reprezentowania
Wykonawcy(ów) upowaŜnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące
w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
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4) UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŜeli upowaŜnienie
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy
(odpisu z właściwego rejestru) to do oferty naleŜy dołączyć pełnomocnictwo
wystawionego przez osoby do tego upowaŜnione.
5) Zamawiający zaleca wykorzystanie wzorów dokumentów dołączonych do niniejszej
Instrukcji dla Wykonawcy.
6) Dopuszcza się w ofercie złoŜenia oświadczeń i dokumentów opracowanych przez
wykonawcę, pod warunkiem, Ŝe będą zawierały treści zgodne z niniejszą SIWZ.
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
8) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty i kopii dokumentów w formie
elektronicznej.
9) ZłoŜenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub
mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do
wykluczenia z postępowania.
15.2. Forma oferty.
1) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do
niniejszej Instrukcji dla Wykonawcy i wchodzących następnie w skład oferty mogą
być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
3) Zaleca się aby dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Instrukcji dla Wykonawcy
miały formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
4) Zaleca się aby całość oferty była złoŜona w formie uniemoŜliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
5) Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane
przez osobę (lub osoby jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są dwie
lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego
(np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane
i parafowane.
6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę.
7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do
niniejszej Instrukcji dla Wykonawcy powinny być złoŜone w formie oryginału.
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących
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w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeŜeli do
reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
8) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej
prawdziwości.
15.3. Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta winna zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej Instrukcji dla Wykonawcy bądź teŜ przygotowany przez Wykonawcę
w treści zgodnej z niniejszą Instrukcją.
b) Kosztorysy ofertowe uproszczone sporzadzone w oparciu o przedmiary robót
i Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – załączone do SIWZ.
Zamawiajacy zaleca aby Oferent załączył kosztorysy ofertowe w wersji
elektronicznej na płycie CD;
c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW
bądź teŜ przygotowany przez Wykonawcę w treści zgodnej z niniejszą Instrukcji
dla Wykonawcy,
d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
sporządzone przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika
Nr 3 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawcy,
e) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku „wiedzy i doświadczenia”, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania – sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem
załącznika Nr 4A do niniejszej Instrukcji dla Wykonawcy,
f) dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione w wykazie robót budowlanych roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
g) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami oraz prowadzenia prac
konserwatorskich wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe
zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub z
wykorzystaniem załącznika Nr 4B do niniejszej Instrukcji dla Wykonawcy,
h) oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
(wymienione w wykazie osoby) posiadają wymagane uprawnienia - sporządzony
przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika Nr 4B do
Instrukcja dla Wykonawcy,
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i) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na kwotę równą
lub wyŜszą niŜ 500.000 zł.
j) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, jeŜeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 u.p.z.p. , wystawione nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed terminem składania ofert, w przypadku osób fizycznych
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
k) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaŜnienie do podpisania
oferty nie wynika bezpośrednio ze złoŜonego w ofercie odpisu z właściwego
rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
l) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
m) zobowiązanie innych podmiotów wskazanych w ofercie do współpracy lub
oddania mu do dyspoozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia (jeŜeli dotyczy).
n) Wykonawcy powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział
w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie określonym w pkt.10.1.
o) Zalecane jest dołączenie do oferty dowodu wniesienia wadium,
2) Zalecane przez Zamawiającego jest złoŜenie w ofercie
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

spisu

treści

15.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
1) Wszystkie dokumenty złoŜone w postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji
zastrzeŜonych przez składającego ofertę.
2) Wykonawca moŜe zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu
Oferty), iŜ Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3) Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika
z innych aktów prawnych w tym między innymi z zapisu art.86 ust.4 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4) Zgodnie z art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbedne
działania w celu zachowania poufności.
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16. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego
wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

z

16.1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami upowaŜnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
jest Pan Ignacy Kidoń tel. nr 75 646 44 13
faks: 75 646 44 12,
e-mail: i.kidon.um@luban.pl

16.2. Sposób porozumiewania się z Wykonawcą.
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną.
2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, dokumenty, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na
Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W przypadku oferty złoŜonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie
z Pełnomocnikiem.
4. Informacje uwaŜa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły one do Zamawiającego
w taki sposób, Ŝe mógł on zapoznać się z ich treścią.
5. Dla informacji Wykonawców Zamawiający podaje dni i godziny pracy w dni
robocze:
- w poniedziałki w godzinach 800-1600.
- od wtorku do piątku w godzinach 730-1530.

17. Miejsce, termin i sposób złoŜenia oferty.
17.1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego: siedziba Wydziału Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lubań – w Lubaniu przy Placu Lompy 1, pokój
nr 9 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

05 maja 2011 roku

do godz.

1200

17.2. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem
kopertach (paczkach).: wewnętrznej i zewnętrznej. Koperty (paczkę) naleŜy
opisać następująco:
Burmistrz Miasta Lubań
Oferta w postępowaniu na:
”Poprawa dojazdu do obiektu zabytkowego – Kościół Św. Trójcy w Lubaniu”
Nie otwierać przed dniem 05 maja 2011 roku godz. 1215
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17.3. Na kopercie (paczce) wewnętrznej oprócz opisu jw. naleŜy umieścić nazwę i adres
Wykonawcy, tak aby umoŜliwić Zamawiającemu odesłanie oferty złoŜonej po terminie
bez jej otwierania.

18. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: – w Lubaniu przy Placu Lompy 1, pokój
nr 12 (II piętro)
W dniu

05 maja 2011 roku

o godz.

1215

19. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

20. Opis sposobu obliczenia ceny.
20.1. Podana w ofercie cena musi być wyraŜona w złotych. Cena ofertowa, jak równieŜ
ryczałtowe ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, projektu budowlano –
wykonawczego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
naleŜytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
20.2. Ceną oferty jest kwota wynagrodzenia za roboty budowlane wymieniona
w kosztorysach ofertowych powiększona o niezbedne koszty (np.: oznakowanie robót,
zorganizowanie placu budowy,
koszty prób i odbiorów technologicznych,
inwentaryzacji powykonawczej, ewentualne opusty i rabaty zastosowane przez
wykonawcę).
20.3. Do oferty naleŜy dołączyć uproszczone kosztorysy ofertowe, które winne zawierać, dla
kaŜdej pozycji, ryczałtową cenę jednostkową podaną z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, która będzie podstawą do obliczenia wynagrodzenia
wykonawcy.
20.4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania od Wykonawcy kompletnych
kosztorysów ofertowych wykonanych metodą szczegółową lub wybranych pozycji
kosztorysowych sporządzonych metodą szczegółową.

20.5. Ryczałtowe ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym winny obejmować wymagania niniejszej SIWZ, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót, projektu budowlano – wykonawczego
oraz wszystkie narzuty stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za roboty
budowlane (z wyjątkiem podatku VAT) . Ceny te nie będą zmieniane w toku
realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
20.6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalone będzie w oparciu
o obmiary faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora
nadzoru, przy zastosowaniu, przyjętych w ofercie ryczałtowych cen jednostkowych
robót.
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20.7. Szczegółowy sposób zapłaty i rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie niniejszego
zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie
zamówienia publicznego).
20.8. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany
jest do naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu
wystawienia faktury.
20.9. W przypadku złoŜenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
20.10.Cena oferty powinna uzwgledniać równieŜ koszty leŜące po stronie Wykonawcy
obejmujące koszt opracowania projektu oznakowania zastepczego na czas
prowadzonych robót, koszt inwentaryzacji powykonawczej oraz koszt nadzoru
archeologicznego i wykonanych przez nadzór archeologioczny koniecznych
opracowań z dokonanych badań.

21. Kryteria oceny ofert.
21.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złoŜone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
21.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
l.p.

1)

Kryterium

Cena ( C )

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów
jakie moŜe otrzymać oferta
za dane kryterium

100 %

100 punktów

21.3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
1) W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
ilość punktów wynikającą z działania:
C min
Pi (C) =
• 100 pkt. • 100%
Ci
gdzie:
Pi(C)
Cmin
Ci

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
najniŜsza cena spośród wszystkich waŜnych i nieodrzuconych ofert;
cena oferty "i";

2) Przy ocenie ofert w niniejszym postępowaniu jedynym kryterium jest cena.
3) Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą ofertę z najniŜszą ceną.
4) JeŜeli Zamawiający nie moŜe dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
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którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
5) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ
zaoferowane w złoŜonych ofertach.

22. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

23. Tryb oceny ofert.
23.1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz,
z zastrzeŜeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli oferty.
3) Zamawiający poprawi w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty, w terminie 3 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia, musi wyrazić zgodę na poprawienie tej omyłki.

23.2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeŜeniem
treści art. 26 u.p.z.p.

23.3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadcze, wykazów, danych
i informacji.
2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, Ŝe złoŜenie
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.
3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p.,
niezaleŜnie od innych skutków przewidzianych prawem.
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24. Informacje ogólne dotyczące umowy.
24.1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta pisemna umowa;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeŜeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie
do informacji publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŜsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie;
5) podlega uniewaŜnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeŜeniem pkt.24.2.
24.2. Na podstawie art.144 u.p.z.p. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
1) zlecenie robót dodatkowych i zamiennych związanych z:
a) aktualizacją lub zmianą dokumentacji projektowej,
b) istotnymi wadami lub/i brakami dokumentacji projektowej,
c) wystąpieniem okoliczności niemoŜliwych do przewidzenia, przez
zamawiającego i doświadczonego wykonawcę przed podpisaniem umowy,
d) rezygnacją z części prac, ograniczenia zakres umowy podstawowej w sytuacji,
gdy zmiany te będą korzystne dla zamawiającego.
2) zmiana terminu wykonania zamówienia oraz harmonogramu rzeczowofinansowego realizacji robót:
a) w przypadku zlecenia robót dodatkowych i zamiennych,
b) spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęskami
Ŝywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemoŜliwiającymi prowadzenie
robót budowlanych, zgodnie z wymogami technologicznymi,
c) spowodowane wstrzymaniem robót przez zamawiającego,
d) spowodowane koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej,
e) spowodowane przekazanie placu budowy z opóźnieniem.
f) spowodowane innymi przyczynami zewnętrznymi niezaleŜnymi od
zamawiającego i wykonawcy skutkujące niemoŜliwością uzyskania
stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.
3) zmiany osobowe, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy,
na inne legitymujące się co najmniej równowaŜnymi uprawnieniami
i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych
ustawach, a takŜe w SIWZ w przypadku:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób,
b) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy,
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c) rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków.
4) zmiana podwykonawcy robót przy pomocy, którego wykonawca realizuje
przedmiot umowy, na innego w przypadku:
a) nie wywiązywania się podwykonawców wskazanych w ofercie wykonawcy ze
swoich obowiązków,
b) rezygnacji tych podwykonawców z wykonywania swych obowiązków.
24.3. Wprowadzone
zmiany
do
umowy
wymagają
ich
udokumentowania i zawarcia stosownego aneksu do umowy.

odpowiedniego

24.4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza zobowiązany będzie
do sporządzenia i dostarczenia zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
na realizację przedmiotu zamówienia.
24.5. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, a zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość dwukrotnie
przewyŜszającą wysokość kapitału zakładowego, najpóźniej w dniu podpisania
umowy, zobowiązany jest dostarczyć uchwałę, zgodnie z postanowieniami art. 230
Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z 2000 r. z póŜ.zm), lub
wypis/odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.
24.6. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek na poczet realizacji przedmiotu
zamówienia.
24.6. Szczegółowe postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym
załącznik Nr II do SIWZ.

25. Środki ochrony prawnej
25.1. Środki ochrony prawnej przewidziane Działem VI u.p.z.p.przysługują Wykonawcy,
a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów u.p.z.p.
25.2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa wyŜej są:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu.
25.3.

W niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z art. 180 ust.2 środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie wobec
czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z niniejszego postępowania,
c) odrzucenia oferty odwołującego.
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

25.4.

Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które
przysługuje odwołanie.
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26. Podwykonawstwo.
26.1.

Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi
w Formularzu Oferty.

26.2.

Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą.

26.3.

Szczegółowe warunki umowy w zakresie podwykonawstwa zawarto w Części II
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Wzór umowy o wykonanie robót
budowlanych (patrz § 14).

27. Informacje dodatkowe.
27.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
27.2. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na
poniŜszych zasadach:
1) osoba zainteresowana zobowiązana jest złoŜyć w siedzibie Zamawiającego
pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu
( np. ofert),
2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złoŜonego w ofercie zastrzeŜenia
o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być
Wykonawcy udostępnione,
3) Udostępnienie protokołu lub załączników moŜe nastąpić poprzez wgląd
w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą lub
faksem, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
4) Koszty udostępnienia protokołu lub załączników związane ze wskazanym we
wniosku sposobem udostępnienia pokrywa wnioskodawca..
5) JeŜeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem
wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione,
w szczególności z uwagi na ilość Ŝądanych do przesłania dokumentów,
zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaŜe sposób, w jaki mogą
być one udostępnione.
6) Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub
załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie moŜe
samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków
technicznych słuŜących do utrwalania obrazu treści złoŜonych ofert.
27.3. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji w terenie i zdobył wszelkie informacje, które
mogą być konieczne do przygotowania oferty.

27.4. Część z robót objętych zamówieniem będzie prowadzona na terenie objętych
ruchem pojazdów. W związku z powyŜszym wykonawca w szczególny sposób musi
zadbać o bezpieczeństwo i właściwe oznakowanie prowadzonych robót, jak
równieŜ w trakcie przerw w ich prowadzeniu.

28. Wykaz załączników do niniejszych IDW.
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:
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l.p. Oznaczenie Załącznika
Nazwa Załącznika
1. Załącznik nr 1
Wzór Formularza Oferty
2. Załącznik nr 2
3. Załącznik nr 3
4. Załącznik Nr 4A
5. Załącznik Nr 4B
6. Załącznik Nr 4C

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
Wykaz osób/podmiotów, które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia
Wzór oświadczenia o posiadanych uprawnieniach przez
osoby realizujące zamówienie
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Część II - WZÓR UMOWY O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
UMOWA NR IGK .7013.1.2011.1/.....
na wykonanie zamówienia publicznego:

ROBÓT BUDOWLANYCH
W RAMACH PROJEKTU:

”POPRAWA DOJAZDU DO OBIEKTU ZABYTKOWEGO
– KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY W LUBANIU”
w dniu ………………… 2011 roku pomiędzy Gminą Miejską Lubań , z siedzibą w Lubaniu
przy
ul. 7 Dywizji 14, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym , reprezentowaną
przez :
- Pana Mariusza Tomiczka
Z-cę Burmistrza Miasta
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta
- Pana Mariana Zwierzańskiego
a ……………………………………………………………………………………………….,
z siedzibą ………………………………………………………., reprezentowanym przez :
1. ………………………………………. -

……………………………………………….

2. ………………………………………. -

………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w oparciu
o Ustawę Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego
oferty Wykonawcy i udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
ROBOTY BUDOWLANE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
”POPRAWA DOJAZDU DO OBIEKTU ZABYTKOWEGO– KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY
W LUBANIU”
na zasadach i w zakresie określonym w SIWZ, specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robót, przedmiarach robót i projektach oraz w ofercie złoŜonej przez Wykonawcę .
§2
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1. Zakres robót, obejmuje:
a) budowę drogi manewrowej jako jedno-jezdniowej ulicy z dwoma pasami ruchu
o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego.
b) odnowę istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi manewrowej masą betonu
asfaltowego.
c) budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego z pasem
bezpieczeństwa z kostki betonowej koloru czerwonego;
d) budowę placów postojowych dla samochodów osobowych i autobusów o nawierzchni
z kostki betonowej koloru czerwonego
e) obramowanie drogi manewrowej krawęŜnikiem betonowym 15×30cm i najazdowym
15x22cm w miejscach postojowych, zjazdach oraz przejściach dla pieszych na
betonowej ławie z oporem.
f) obramowanie chodnika oraz zjazdów obrzeŜami betonowymi 8x30 cm na ławie
betonowej z oporem .
g) wycinkę kolidujących z planowana przebudową drzew wraz z karczowaniem lub
wyfrezowaniem pni.
h) budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z jej elementami - studnie rewizyjne
i studzienki ściekowe z przykanalikami.
i) budowę oświetlenia ulicznego z linia kablowa i punktami oświetleniowymi typu
parkowego.
j) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi manewrowej, placów
postojowych i przejść dla pieszych
k) urządzenie zieleni niskiej z trawnikami.
l) zakup i montaŜ elementów małej architektury - ławek i koszy na odpady drewnianych
stylowych o konstrukcji z form Ŝeliwnych;
m) wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzonych robót,
n) wykonania inwentaryzacji powykonawczej
o) prowadzenie nadzoru archeologicznego i wykonanie przez nadzór archeologioczny
koniecznych opracowań z dokonanych badań.
2. Szczegółowy zakres robót określają:
1) projekt budowlano - wykonawczy,
2) przedmiary robót przekazane Wykonawcy w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego
i oferty,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
§3
Przedmiot umowy Wykonawca rozpocznie realizować z dniem zawarcia niniejszej umowy,
a zakończy i zgłosi do odbioru w terminie do dnia ……………………. 2011 roku.
§4
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Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty :
1) Oferta Wykonawcy wraz z jej wszystkimi załącznikami,
2) SIWZ,
3) pismo powiadamiające o wyborze oferty,
4) zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy.
§5

Do obowiązków Zamawiającego naleŜy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem
budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy;
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego naleŜytego wykonania;
5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§6
1.

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy:
1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
2) Zabezpieczenie terenu robót, na podstawie opracowanego przez Wykonawcę
projektu organizacji ruchu zastępczego;
3) Zapewnić nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami ziemnymi; oraz
pokryć koszty niezbędnych opracowań w tym zakresie;
4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
5) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na kaŜde
Ŝądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów
zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną kaŜdego uŜywanego na budowie
wyrobu;
6) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
7) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających
z następujących ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z późniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi
zmianami),
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
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8) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp,
ochronę p.poŜ i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe
w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających
związek z prowadzonymi robotami;
9) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oświadczenia, Ŝe roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową
i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
10) Wykonać próby szczelności oraz niezbędne pomiary,
11) Wykonać powykonawcza inwentaryzację geodezyjną.
12) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;
13) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi
robotami, w tym takŜe ruchem pojazdów;
14) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy;
15) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
16) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w naleŜytym
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
17) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak
równieŜ terenów sąsiadujących zajętych lub uŜytkowanych przez Wykonawcę w tym
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
18) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego
kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;
19) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie
trwania robót w terminie nie dłuŜszym niŜ termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunięcia;
20) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
21) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego
Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub
inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie
musi obejmować, co najmniej :
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a) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej
w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,
b) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej
z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od
zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co
najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww.
polis ubezpieczeniowych;
22) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót
lub termin zakończenia robót;
23) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poŜ.
2.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

3.

Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania
przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

4.

Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie
7 dni od daty przedłoŜenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie
wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

5.

Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa
w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6.

Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy i ksiąŜki
obmiarów.

7.

Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego
w ustawie Prawo budowlane.
§7

1. Wstępne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
określonego w § 1 ust. ustala się w kwocie ........................................... złotych brutto
(słownie : .............................................................................................................. /100 zł).
2. Wynagrodzenie ostateczne
rozliczone będzie uproszczonym kosztorysem
powykonawczym, sporządzonym w oparciu o obmiary faktycznie wykonanych robót
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, przy zastosowaniu, przyjętych w ofercie
ryczałtowych cen jednostkowych robót.
3. Wykonawca gwarantuje stałość ryczałtowych cen jednostkowych robót określonych
w kosztorysie ofertowym załączonym do oferty.
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§8
1. Wykonawca, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania
umowy, wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
całkowitej oferty, co stanowi kwotę ....................................................................zł,
w formie ............................................................................................................................ .
2. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
naleŜycie wykonane.
3. Pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy pozostanie na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
4. Kwota, o której mowa w ust.3 będzie zwrócona nie później niŜ w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
§9
1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą formą odszkodowania będą stanowić kary umowne.
2. Kary te przyjmuje się z następujących tytułów i w wysokościach:
2.1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
a)

Odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia
umownego brutto, określonego w § 6 ust.1 umowy.

b)

Za kaŜdy dzień przekroczenia terminowego wykonania robót - w wysokości
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto;

c)

Za kaŜdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad - w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto;

2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pienięŜne:
a)

Odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 20 %
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust.1. umowy, za wyjątkiem
sytuacji przewidzianej art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych.

b)

Za kaŜdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót –
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych Kodeksu Cywilnego w przypadku, gdy szkoda spowodowana przez
Wykonawcę przekracza wysokość kar umownych.
§ 10
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy (poza przypadkami określonymi
w Kodeksie Cywilnym), jeŜeli:
1. Wykonawca zaniecha realizacji robót i w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez
okres 14 dni;
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2. Bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął robót lub w przypadku ich wstrzymania przez
Zamawiającego nie podjął ich w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji od Zamawiającego
o podjęciu realizacji.
3. Wykonuje roboty wadliwie, stosuje materiały niezgodne z wymogami oraz nie reaguje na
polecenia Inspektora nadzoru.
§ 11
1.

2.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych
przedmiotu umowy, stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te
wady.
Okres gwarancji wynosi ….. miesięcy.
Okres ten biegnie od dnia dokonania odbioru końcowego robót, stanowiących przedmiot
umowy .
§ 12

Rozliczenie robót, formy faktur, terminy ich wystawiania oraz terminy zapłaty ustala się
w następujący sposób :
1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami przejściowymi,
wystawianymi za zakończone elementy robót oraz fakturą końcową wystawioną po
zakończeniu i odbiorze całości robót.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi nie moŜe
przekraczać 95 % wynagrodzenia umownego.
3. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będą potwierdzone przez przedstawiciela
Zamawiającego
a) obmiar wykonanych robót,
b) uproszczony kosztorys powykonawczy z wyliczeniem wartości wykonanych robót.,
c) protokół odbioru robót w toku.
4. Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie wykonany pełny zakres zadania określony
niniejszą umową oraz sporządzony, w obecności przedstawiciela Zamawiającego
i Wykonawcy, protokół odbioru końcowego.
5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niŜ na dwa dni robocze przed
planowanym terminem odbioru.
6. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie
faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu
następujące dokumenty:
1) Dziennik budowy,
2) KsiąŜka obmiaru,
3) uproszczony kosztorys powykonawczy z wyliczeniem wartości wykonanych robót.
4) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w trzech egzemplarzach,
5) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób
i sprawdzeń, geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą, wykonane opracowania
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archeologiczne wraz z protokółem odbioru tych prac przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, instrukcje uŜytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
6) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
7) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, Ŝe wbudowane wyroby budowlane są
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robót),
8) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta
potwierdzające naleŜyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
8. Dokumenty określone w ust. 7 pkt c) do h) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
w trzech egzemplarzach.
9. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
10. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
11. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy,
uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
12. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający moŜe
odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
13. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie
gwarancyjnym, Zamawiający jest upowaŜniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
14. Zamawiający wypłaci naleŜne kwoty za wykonanie przedmiotu umowy w terminie 30 dni
od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktur przejściowych i faktury końcowej
przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
15. Za zwłokę w terminowej zapłacie naleŜności za przedmiot umowy Wykonawca moŜe
dochodzić ustawowych odsetek.
16. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy bez wyraŜenia pisemnej zgody przez Zamawiającego.
§ 13
Wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy nastąpić moŜe na skutek:
1.

RaŜących błędów w sztuce budowlanej związanych z realizacją robót.

2.

UŜycia niewłaściwych materiałów, innych niŜ określone w przyjętej ofercie.

3.

Nieprzestrzeganie postanowień norm i warunków technicznych oraz instrukcji
i przepisów BHP wykonywania robót budowlano-montaŜowych.

4.

Nieprzestrzeganie warunków technicznych, które mogą spowodować utratę udzielanych
przez ich producentów gwarancji.

5.

Niewłaściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót.
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§ 14
1.

Wykonawca moŜe powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub
usług podwykonawcom pod warunkiem, Ŝe posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyraŜenie zgody na
podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz
z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy
pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie
przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady.

3.

Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów
potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na
dostarczenie powyŜszych dokumentów, termin ten jednak nie moŜe być krótszy niŜ 3 dni.

4.

Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moŜe zgłosić sprzeciw lub
zastrzeŜenia i Ŝądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5.

JeŜeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z
podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń,
uwaŜa się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6.

Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaŜności.

7.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty
wynagrodzenia naleŜnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności
określonych w umowie z Podwykonawcą.

8.

JeŜeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona
w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci
się z Ŝądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na
podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego Ŝądania fakturą
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór
fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą
przedmiotem jego Ŝądania.

9.

Zamawiający dokona potrącenia powyŜszej kwoty z kolejnej płatności przysługującej
Wykonawcy.

10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
12. Wykonawca powierza do wykonania podwykonawcy następujący zakres rzeczowy
zadania :
a) ..................................................................................................................................
b) ..................................................................................................................................
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§ 15
1.

Ze strony Zamawiającego nadzór nad robotami sprawować będą: ……………
………..……………………………………………………………………………………..

2.

Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie ………………………………….

3.

Ustanowiony Kierownik działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie – Prawo
Budowlane dla kierownika budowy.
§ 16

1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron, wyraŜonej na
piśmie, pod rygorem niewaŜności.
2. Zakazuje się dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem zmian
przewidzianych
w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega uniewaŜnieniu.
4. Zmiany umowy przewidziane w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wymagają ich odpowiedniego udokumentowania i zawarcia stosownego
aneksu do umowy.
§ 17
1. Oprócz przypadków określonych w księdze trzeciej tytuł XV Kodeksu Cywilnego,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W tym przypadku Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą
przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych.
§ 19
Ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy strony poddawać będą
rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.
§ 20
Umowę niniejszą wraz z załącznikami wymienionymi w § 4 sporządzono w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kaŜdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA
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Część III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są:
ROBOTY BUDOWLANE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
”POPRAWA DOJAZDU DO OBIEKTU ZABYTKOWEGO – KOŚCIÓŁ
ŚW. TRÓJCY W LUBANIU”
2. Przedmiot i zakres robót, obejmuje:
2.1. Przedmiot robót:
Przedmiotem robót budowlanych jest budowa drogi dojazdowej do Kościoła Św. Trójcy
wzdłuŜ ul. Granicznej w Lubaniu w zakresie wykonania nowej konstrukcji nawierzchni
drogi, budowy chodników, miejsc - placów postojowych dla autobusów i samochodów
osobowych oraz wjazdów do posesji wraz z zapewnieniem odwodnienia
powierzchniowego oraz odprowadzeniem wód deszczowych i roztopowych poprzez
studzienki ściekowe, przykanaliki i projektowany kanał deszczowy do istniejącej
kanalizacji deszczowej.
W ramach zadania projektuje się wykonanie nowych odcinków linii oświetlenia
ulicznego, jako przedłuŜenie linii istniejących. Oświetlenie uliczne projektuje się
wykonać wzdłuŜ projektowanej drogi manewrowej układając linię kablową i montując
słupy oświetleniowe, stylizowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych
wraz z oprawami typu parkowego przy granicy korony drogi manewrowej.
Słupy oświetleniowe zasilane będą liniami kablowymi jako przedłuŜenie istniejących
obwodów oświetleniowych , na podstawie dotychczas posiadanych przez
Zamawiającego na dostawę energii. Liczba planowanych do zamontowania punktów
oświetlenia ulicznego -10 kpl , w tym nowych i 1 istniejący do wymiany.
W ramach robót drogowych projekt przewiduje wybudowanie drogi manewrowej
o szerokości 5,50 m, jako jedno-jezdniowej ulicy z dwoma pasami ruchu 2x2,75m
oraz jednostronnego chodnika.
Chodnik jest zlokalizowany odcinkowo: po prawej oraz po lewej stronie drogi, zaleŜnie
od warunków terenowych i potrzeb komunikacyjnych. Projektowany chodnik ma
szerokość 1,50m, a odcinkowo, w miejscu występowania drzew, został zawęŜony do
szerokości 1,25m.
Place postojowe zaprojektowano bezpośrednio przy jezdni drogi manewrowej. Pas
postojowy dla samochodów osobowych o szerokości 2,50 m zlokalizowano na początku
projektowanej drogi manewrowej przy wejściu do budynku z działalnością handlową
oraz miejscowo dwa pasy postojowe szerokości 2,00 m wzdłuŜ muru kościelnego.
Plac postojowy dla autobusów o zmiennej szerokości i długości 74,00 m, ze skosami
wjazdowym i wyjazdowym 1:3, zlokalizowano wzdłuŜ istniejącego muru kościelnego.
Do placu postojowego dla autobusów prowadzi chodnik umoŜliwiający dojście
podróŜnych bezpośrednio do pojazdu. Na poszczególne nieruchomości graniczące
bezpośrednio z terenem objętym projektem zaprojektowano utwardzone wjazdy
indywidualne.
Nawierzchnię jezdni, chodników, placu, miejsc postojowych i wjazdów
zaprojektowano z kostki betonowej brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego
w obramowaniu z krawęŜników oraz obrzeŜy betonowych.
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Tereny zieleni - trawnik z drzewami przewidziano do przebudowany.
Istniejące i kolidujące z planowana przebudową drzewa – topole ( 4 szt.) naleŜy wyciąć,
pozostałe drzewa naleŜy pozostawić a trawniki odtworzyć. Rosnące w koronie drogi
drzewa kolidujące z ciągami pieszymi naleŜy zachować i ominąć poprzez zmiany
w trasie przebiegu chodnika zgodnie z projektem budowlanym..
Odwodnienie projektowanej drogi manewrowej, chodników i miejsc postojowych
zapewnia się poprzez nadanie projektowanym nawierzchniom spadków poprzecznych
i podłuŜnych.
Dla potrzeb sprawnego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych zaprojektowano
kanał deszczowy. Do kanału poprzez studnie rewizyjne podłączono projektowane
studzienki ściekowe z przykanalikami.

2.2. Zakres robót, obejmuje wykonanie :
2.2.1. Roboty drogowe:
Łączna długość drogi manewrowej do przebudowy 278,55m.
Powierzchnie, długości elementów podlegających budowie:
−
jezdnia drogi manewrowej
1610,75 m2
−
miejsca postojowe
488,42 m2
−
chodniki
427,08 m2
−
zjazdy indywidualne
72,35 m2
−
zieleń
1192,00 m2
Długości zabudowanych elementów liniowych do zabudowania:
−
krawęŜniki
530,30 mb
−
krawęŜniki obniŜone
181,27 mb
−
obrzeŜa
343,81mb
Inne elementy do zabudowy:
- zakup i montaŜ elementów małej architektury
ławki drewniane z oparciem stylowe o konstrukcji
z form Ŝeliwnych
kosze na odpady drewniane
stylowe o konstrukcji z form Ŝeliwnych

– 12 szt;
- 10 szt.

2.2.2. Roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej
−
kanał deszczowy z rur PVC Ø 300 mm
- 171,37mb
studnie rewizyjne Ø. 1200 mm
- 5 kpl.
przykanały wpustów deszczowych z rur PVC Ø. 200 mm - 24,70 mb
wpusty deszczowe typowe uliczne
- 11 kpl.
2.2.3. Roboty instalacyjne oświetlenia ulicznego:
2
- typ linii kablowej YAKY 4*25mm
- łączna długość wykopów linii kablowej
- łączna długość kabla
- słupy oświetleniowe, stylizowane o wys. 5m
na prefabrykowanych fundamentach betonowych
wraz z oprawami typu parkowego

275 m
330 m

10 kpl
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Uwaga: Zamawiający dopuszcza zastosowanie równowaŜnika dla słupów oświetleniowych
aluminiowych, stalowych, stalowych ocynkowanych, itp. wykonanych z innego
materiału pod warunkiem, Ŝe zapewniają one takie same parametry techniczno –
eksploatacyjne.

2.3. Konstrukcje nawierzchni::
2.3.1
•
•
•
•

droga manewrowa na odcinku od 0+000,00 do 0+260,00:
kostka betonowa brukowa gr. 8 cm na podsypce piaskowej;
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr.15 cm;
podłoŜe z gruntu rodzimego.

2.3.2. droga manewrowa na odcinku od 0+260,00 do 0+278,55:
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0-12,8mm, grub. 5cm;
• warstwa wyrównawczo – profilująca z betonu asfaltowego 0-8mm w ilości 50
kg/m2 (średnio grub. 2cm) na sfrezowanej nawierzchni bitumicznej po skropieniu
emulsją asfaltową kationową w ilości 1,2-1,6 kg/m2;
• istniejąca nawierzchnia do frezowania.
2.3.3.
•
•
•
•

miejsca postojowe dla samochodów osobowych i autobusów :
kostka betonowa brukowa gr. 8 cm na podsypce piaskowej;
podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr.15 cm;
stabilizacja kruszywa naturalnego cementem o Rm=1,5-2,5MPa gr. 15cm;
podłoŜe z gruntu rodzimego.

2.3.4.
•
•
•

zjazdy z drogi manewrowej:
kostka betonowa brukowa gr. 8 cm na podsypce piaskowej;
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm;
podłoŜe z gruntu rodzimego.

2.3.5
•
•
•

chodniki:
kostka betonowa brukowa gr. 8cm na podsypce piaskowej;
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm;
podłoŜe z gruntu rodzimego.

Poszczególne elementy nawierzchni jezdni drogi manewrowej naleŜy obramować
krawęŜnikiem betonowym 15×30cm i najazdowym 15x22cm w miejscach postojowych,
zjazdach oraz przejściach dla pieszych na betonowej ławie z oporem z betonu C12/15.
Chodniki oraz zjazdy naleŜy obramować obrzeŜami betonowymi 8x30 cm na ławie
betonowej z oporem z betonu C 12/15.

2.4. Organizacja ruchu drogowego
W ramach oznakowania przebudowanego odcinka drogi manewrowej planuje się
wykonanie oznakowania pionowego przejść dla pieszych, miejsc postojowych oraz
ograniczeń postoju i zatrzymywania pojazdów. Oznakowanie poziome przejść dla pieszych
w nawierzchni jezdni z kostki betonowej projektuje się wykonać z kostki betonowej koloru
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czerwonego, a linie segregacyjne miejsc postoju pojazdów z kostki betonowej koloru
szarego. Oznakowanie poziome przejść dla pieszych na jezdni o nawierzchni bitumicznej
projektuje się wykonać poprzez malowanie farba chlorokauczukowa białą.

2.5. Kanalizacja deszczowa:
W celu zapewnienia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do istniejącej
kanalizacji deszczowej zaprojektowano wydłuŜenie istniejącego kanału deszczowego wraz
z zabudową 4 szt. studni rewizyjnych, do których zostaną podłączone przykanalikami
studzienki ściekowe. Kanał deszczowy zaprojektowano z rur PVC-U Ø 300 SN8,
natomiast studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1200 jako rozwiązania systemowe
z szczelnym kołnierzowym włączeniem rur kanałowych i przykanałów. Włazy typu
cięŜkiego D400, natomiast wpusty uliczne C250. Kanały naleŜy układać w gotowym
wykopie na 15 cm podsypce piasku oraz wykonać warstwę obsypkową o grubości 30cm
ponad wierzch przewodu. Następnie naleŜy wykonać zasyp przewodu mieszanką piaskowo
– Ŝwirową. Zagęszczenie gruntu w nasypie naleŜy wykonać warstwami. KaŜda warstwa
powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia o wartości 0,98. Grubość warstw nie
powinna być większa niŜ: 0,15m przy zagęszczaniu ręcznym i 0,3m przy zagęszczaniu
mechanicznym. Przy zagęszczaniu naleŜy zachować optymalną wilgotność gruntu. Spadki
oraz rzędne dna rur naleŜy wykonać zgodnie z projektem.
Po wykonaniu kolejnych odcinków sieci, przed zasypaniem naleŜy dokonać jej prób
szczelności i przepustowości. Podczas realizacji robót nawierzchniowych naleŜy
dostosować rzędne włazów studni rewizyjnych do projektowanych rzędnych jezdni drogi
manewrowej.
2.6. Oświetlenie uliczne:
Projektuje się wykonanie nowych odcinków linii oświetlenia ulicznego, jako przedłuŜenie
linii istniejących. Oświetlenie uliczne projektuje się wykonać wzdłuŜ projektowanej drogi
manewrowej układając linię kablową i montując słupy oświetleniowe, stylizowane o wys.
5m na prefabrykowanych fundamentach betonowych wraz z oprawami typu parkowego
przy granicy korony drogi manewrowej.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza zastosowanie równowaŜnika dla słupów oświetleniowych
aluminiowych, stalowych, stalowych ocynkowanych, itp. wykonanych z innego
materiału pod warunkiem, Ŝe zapewniają one takie same parametry techniczno –
eksploatacyjne.
2

Słupy oświetleniowe zasilane będą liniami kablowymi YAKY 4*25mm jako przedłuŜenie
istniejących obwodów oświetleniowych , na podstawie dotychczas posiadanych przez
Zamawiającego na dostawę energii.
Liczba punktów oświetlenia ulicznego -10 kpl , w tym 9 nowych i 1 istniejący do
wymiany.
Projektowaną linię kablową naleŜy ułoŜyć zgodnie z przedstawionym projektem w rurach
ochronnych DVK 50 . Kable układać na głębokości na głębokościach przewidzianych w
normie . Przejścia poprzeczne przez drogi na gł .1,2 m .
Kable w rurach naleŜy zasypać 25 cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie przykryć
folią kalandrowaną o szer. min. 30 cm i gr. 0,5 mm i zasypać rodzimym gruntem. Odcinki
kabli układane bezpośrednio w ziemi ułoŜyć na 10cm warstwie piasku , zasypać 10cm
warstwą piasku , 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie przykryć folią
kalandrowaną o szer. min. 30 cm i gr. 0,5 mm i zasypać rodzimym gruntem Przed
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zasypaniem wykopu naleŜy wykonać pomiary geodezyjne. Dla kabli nn naleŜy zastosować
folię koloru niebieskiego. Kable układać w wykopie wzdłuŜ linii falistej (z zapasem 3% dł.
wykopu) w celu skompensowania mogących wystąpić nieznacznych ruchów ziemi.
Odgałęzienie kabli w słupach oświetleniowych wykonać za pomocą typowych tabliczek
bezpiecznikowych słupowych lub złączy IZK Sterowanie załączania oświetlenia z
istniejących szafek oświetleniowych za pomocą zegara sterującego z programem załączeń .
Układ pomiarowy rozliczeniowy istniejący bez zmian.
Fundamenty słupów przed zakopaniem zabezpieczyć przed wilgocią przez pomalowanie
materiałem izolacyjnym .
Istniejące linie kablowe w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego naleŜy ochronić
osłonami otaczającymi dzielonymi w przypadku braku osłony.
Miejsca wprowadzenia kabli do rur naleŜy uszczelnić.
Na początku i na końcu kabla, przy szafce oświetleniowej j, przy przepustach naleŜy
pozostawić rezerwę kabla (co najmniej 1,5m). Na kabel naleŜy załoŜyć opaski
umieszczając trwały opis kabla
W celu wykonania uziomu w wykopie kablowym wzdłuŜ proj. linii kablowej nn naleŜy
ułoŜyć bednarkę ocynkowaną o przekroju min. 100mm2. Do uziemienia tego naleŜy
podłączyć korpusy słupów oświetleniowych
Po zakończeniu prac związanych z ułoŜeniem kabli teren naleŜy doprowadzić do stanu
pierwotnego.

2.7. Szczegółowy zakres robót określają:
1) projekt budowlano - wykonawczy,
2) przedmiary robót przekazane Wykonawcy w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego
i oferty,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Przedmiary robót powinny być odczytywane w powiązaniu ze SIWZ, umową,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową oraz
wiedzą techniczną.
Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru nie mogą być traktowane jako ostatecznie
definiujące wymagania dla danych robót. NaleŜy przyjmować, Ŝe roboty ujęte w danej
pozycji muszą być wykonane według: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót, dokumentacji projektowej oraz wiedzy technicznej.

3.

Wykonawca zobowiązuje się ponadto na swój koszt:
1) urządzić plac budowy,
2) zapewnić nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami ziemnymi;
3) opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu zastępczego w zakresie robót
prowadzonych w pasach drogowych dróg publicznych – dróg gminnych i na jego
podstawie zabezpieczyć i oznakować teren budowy,
4) przywrócić terenu budowy do stanu pierwotnego,
5) wykonać próby szczelności oraz niezbędne pomiary,
6) wykonać powykonawcza inwentaryzację geodezyjną.

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa SIWZ i projekt umowy.

4.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia
do dnia 31 października 2011 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013
Priorytet 9. Działanie 9.1.

