„Przebudowa drogi gminnej Bąkowa „Pod lasem””
Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
Nazwa i siedziba oferenta:

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Zamawiający: Gmina Ciepielów,
reprezentowana przez Wójta Gminy – Pana Artura Szewczyka
ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, tel. (048) 37-88-080

I. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Przebudowę
drogi gminnej Bąkowa „Pod lasem”” zamieszczonego przez Gminę Ciepielów
na portalu internetowym UZP, na stronie internetowej Urzędu Gminy w
Ciepielowie i tablicy ogłoszeń UG,
oferujemy wykonanie prac wymienionych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i przedmiarach robót za łączną cenę:
netto:...........................
( słownie: ..............................................................................................................
...............................................................................................................................),
VAT …...% w wysokości: .............................................
Brutto .............................................( słownie: ......................................................
...............................................................................................................................),
II. Załącznikami do naszej oferty są:
1. .................................................................................................................................
2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

Podpis oferenta
/ upoważniony przedstawiciel oferenta /

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

„Przebudowa drogi gminnej Bąkowa „Pod lasem””
Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia
zgodnie z art. 22 i oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
„Prawo zamówień publicznych”
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.)

Nazwa i siedziba oferenta :
.....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................

I. Oświadczam, że :
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniającą wykonanie zamówienia
3) dysponuję potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

II. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. „ Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.)

Podpis oferenta:
/ upoważniony przedstawiciel oferenta /

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

„Przebudowa drogi gminnej Bąkowa „Pod lasem””
Załącznik nr 3

Kosztorys ofertowy przebudowy drogi gminnej
Bąkowa "Pod lasem" dł.1250 mb
Podstawa
Lp. kosztorysu

Opis kosztorysowy, nazwa
nakładu, jednowstka miary,
norma i ilość

Jednostka

I.Roboty przygotowawcze

1.

D
01.01.01.01

Roboty pomiarowe przy robotach
drogowych dla trasy drogowej w
terenie równinnym dł.1250 mb

2.

3.

D
04.08.03.01

4.

D
02.01.01.01

Mechaniczne wyrównanie
istniejącej podbudowy tłuczniem
kamiennym sortowanym
(mieszanka sortowana (0-31,5)),
grubość warstwy ponad 10 cm.
Śr.gr. 15 cm szer. 3,6 m
2
(1250x3,6x0,15)+rozjazd 50 m
Wykopy wykonywane
mechaniczne na odkład w
gruncie kat. I-II z transportem
urobku na odkład samochodami
na odległość do 1 km wraz z
wyrównaniem (8,0m x 2,0m x
2,0)

km

6.

1,25

D 04.00.00

m

2

4500

m

3

682,5

m

3

32

III.Odwodnienie korpusu drogowego
- przepusty

5.

D-03.01.00

D
03.01.01.21

Wykonywane części przelotowej
prefabrykowanych przepustów
drogowych rurowych
jednootworowych, która składa
się z ławy fundamentowej z
betonu , rur żelbetowych Ø 60
cm, izolacja styków papą i rur
lepikiem długość 8 m.

m

8

D
03.01.01.41

Wykonanie ścianek czołowych
przepustów z betonu dla
przepustów wraz z wykonaniem
deskowania, zbrojenia i izolacji
ścian lepikiem szt. 2

m

3

2

IV.Nawierzchnie

koszt
jednostk.

D 01.00.00

II.Podbudowy
Miechaniczne profilowanie i
zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrucyjne
nawierzchni przy użyciu równiarki
D
samojezdnej i walca (1250m x
04.01.02.03
3,6 m )

Ilość

D 05.00.00

Wartość
robót(zł)
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7.

D
05.03.05.01

8.

D
05.03.05.05

Wykonanie nawierzchni z
mieszanek mineralnoasfaltowych warstwa
wyrównawczo-wiążącej AC 16W
gr. 3 cm po zagęszczeniu dla
ruchu KR 1/2 (1250 mb x 3,6m)+
2
rozjazd 50 m
Wykonanie warstwy ścieralnej
gr. 3 cm z masy mineralnoasfaltowej po zagęszczeniu dla
ruchu KR-1/2 AC 5 S szer. 3,50
m ( 1250 mb x 3,50 m) +
2
rozjazdy 50 m

m

2

4550

m

2

4425

V.Roboty wykończeniowe i towarzyszace

9.

Uzupełnianie i wyprofilowanie
poboczy materiałem kamiennym
(mieszanką sortowaną) ponad 10
D
cm szer.0,50 m((0,5x1250)x2) x
06.01.10.10
śr. 15 cm

D 06.01.10

m

3

187,5

D
10. 07.02.01.01

Ustawienie słupków z rur
stalowych Ø 50 mm do znaków
drogowych , wraz z wykopaniem
i zasypaniem dołów z ubiciem
warstwami

szt.

5

D
11. 07.02.11.03

Przymocowanie do gotowych
słupków znaków ostrzegawczych
typu A folia odblaskowa II
generacji średniej wielkości 900
mm
(znak A-7)

szt.

1

D
12. 07.02.11.02

Przymocowanie do gotowych
słupków znaków ostrzegawczych
typu A folia odblaskowa I
generacji średniej wielkości 900
mm
(znak A-6a)

szt.

2

D
13. 07.02.11.10

Przymocowanie do gotowych
słupków znaków zakazu typu B
folia odblaskowa I generacji
średniej wielkości 800 mm
(B-33(40 km);B-18 (10 t))

szt.

2

Razem
23% VAT
Razem wartość brutto:
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WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ BĄKOWA
„POD LASEM”
Lokalizacja i stan istniejący
Projektowany do modernizacji odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w miejscowości
Bąkowa. Projektowaną modernizację przewidziano w części w istniejącym pasie drogi
gminnej biegnącej przez teren miejscowości Bąkowa oraz po geodezyjnym wskazaniu pasa
drogowego, brak uregulowanego pasa drogowego uniemożliwia zwiększyć parametry
(szerokość drogi, poboczy i załamań niwelety) istniejącej drogi. Na odcinku projektowanym
do remontu droga gminna posiada wykonaną nawierzchnię żużlową, z kruszywa oraz
gruntową o szerokości 3,5 – 4,5 m.
Pobocza są w wielu miejscach zaniżone i nierówne.

Stan projektowany.
Zaprojektowano modernizację nawierzchni z wykorzystaniem istniejącej podbudowy
polegającą na :
1. Roboty przygotowawcze:
- Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie
równinnym dł.1250 mb
2. Podbudowy:
- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca (1250m x 3,6 m )
- Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy
tłuczniem kamiennym
sortowanym (mieszanka sortowana (0-31,5)), grubość warstwy ponad 10 cm. Śr.gr. 15
cm szer. 3,6 m (1250x3,6x0,15)+rozjazd 50 m2
- Wykopy wykonywane mechaniczne na odkład w gruncie kat. I-II z transportem
urobku na odkład samochodami na odległość do 1 km wraz z wyrównaniem
(8,0m x 2,0m x 2,0)
3. Odwodnienie korpusu drogowego - przepusty:
- Wykonywane części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych
rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu , rur
żelbetowych Ø 60 cm, izolacja styków papą i rur lepikiem długość 8 m.
- Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów wraz z
wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem szt. 2
4. Nawierzchnie:
- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa
wyrównawczo-wiążącej AC 16W gr. 3 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1/2 (1250
mb x 3,6m)+ rozjazd 50 m2
- Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm
z masy mineralno-asfaltowej po
zagęszczeniu dla ruchu KR-1/2 AC 5 S szer. 3,50 m ( 1250 mb x 3,50 m) + rozjazdy
50 m2
5. Roboty wykończeniowe i towarzyszące:
- Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym (mieszanką
sortowaną) ponad 10 cm szer.0,50 m((0,5x1250)x2) x śr. 15 cm
- Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 50 mm do znaków drogowych , wraz z
wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami
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- Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A folia
odblaskowa II generacji średniej wielkości 900 mm (znak A-7)
- Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A folia
odblaskowa I generacji średniej wielkości 900 mm (znak A-6a)
- Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typu B folia odblaskowa I
generacji średniej wielkości 800 mm (B-33(40 km);B-18 (10 t)).
Po wykonaniu nawierzchni krawędzie oraz wszystkie złącza należy oblać asfaltem na gorąco.
Odwodnienie drogi odbywać będzie się poprzez spadki podłużne i poprzeczne na pobocza, a
następnie rowami przydrożnymi na przylegający teren i do naturalnych cieków wodnych.

„Przebudowa drogi gminnej Bąkowa „Pod lasem””
Załącznik nr 4

UMOWA Nr RPORiI …../2014
Zawarta w dniu ............................... w Ciepielowie pomiędzy:
Gminą Ciepielów, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27310 Ciepielów, reprezentowaną przez:
Pana Artura Szewczyka - Wójta Gminy zwanym dalej „Zamawiającym”, a:
.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
- ...........................................................................
- ...........................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
1. Zamawiający : Gmina Ciepielów jako inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i
zobowiązuje się do wykonania zgodnie z ofertą przetargową następujących robót:
„Przebudowa drogi gminnej Bąkowa „Pod lasem”
2. Roboty wymienione w pkt. 1 wykonane zostaną zgodnie z dokumentami kontraktowymi,
które Wykonawca odebrał z Urzędu Gminy w Ciepielowie i które są integralną częścią
niniejszej umowy, są to:
a)
b)
c)
d)

Oferta Wykonawcy,
Przedmiar robót,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Kosztorys ofertowy,
§2

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres: od ................ do 31.07.2014 r.
§3
Nadzór nad realizacją robot określonych w pkt. 1 sprawować będą :
1. .............................. – Inspektor Nadzoru
2. Mariusz Borek – kierownik referatu Urzędu Gminy w Ciepielowie
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy cenę ofertową netto: .......................zł
(słownie: .................................................................................................................. złotych)
brutto: .......................zł
(słownie: .................................................................................................................. złotych
§5
1. Podstawą wystawienia faktur częściowych są protokoły odbioru robót podpisane przez
Inspektora Nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego
2. Podstawą wystawienia faktur końcowych jest protokół odbioru robót.
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§6
Należności za wystawione faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury i protokołu odbioru, ze środków własnych z rachunku B.S. Iłża F/Ciepielów nr 66
91290001 0039 0331 2695 0002 do kwoty przewidzianej w budżecie gminy , lecz nie
później niż do 31.12.2014 r.
§7
1. Okres gwarancyjny na wykonanie roboty będzie wynosić 36 miesięcy od daty ostatecznego
odbioru robót
3. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości robót
, tj. w wysokości ...................................................
4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu podpisania
umowy w formie zgodnej z ustawą Prawo Zamówień Publicznych . Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu ich wykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia.
5. Zwrot wniesionego zabezpieczenia:
- 70 % ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota ...........................zł,gwarantująca zgodnie z umową wykonanie zamówienia zostanie zwolniona w
ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego bez usterek,
- 30 % ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota .............................zł,gwarantująca roszczenie Zamawiającego z tytułu gwarancji zwolniona będzie w
ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.
6. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenia w wysokości
niezbędnej wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu
udzielonej gwarancji na wykonane roboty.
§8
Ustala się naliczenie następujących kar umownych dla Wykonawcy w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy:
1. Za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 3 ust. 1 umowy licząc za każdy dzień zwłoki.
2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie
gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2
% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy licząc za każdy
dzień zwłoki od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Za roboty lub elementy robót posiadających wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu
Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia, a Zamawiający naliczy Wykonawcy kary
umowne w wysokości 20 % wynagrodzenia za dany element roboty posiadającego wadę,
natomiast zobowiązany jest do usunięcia tych wad na swój koszt w terminie ustalonym
przez Zamawiającego.
4. Wady w wykonanych robotach, stwierdzone podczas odbioru końcowego robót lub w
okresie rękojmi dające się usunąć Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
5. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy
(np.: opóźnienia w realizacji robót, realizacja robót odbiegająca od warunków ustalonych
w umowie i dokumentacji projektowej) stanowi podstawę dla Zamawiającego do
naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wartości umowy brutto określonej w § 3 ust.
1 umowy.
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§9
Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy, a w szczególności zmiany dotyczące zakresu
robót i kwoty kontraktowej, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 10
Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Rejonowy w Lipsku.
§ 11
Umowa niniejsza sporządzona została w czterech egzemplarzach, po dwie dla każdej ze stron.
Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 6

..................................
Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 26
ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.), oświadczamy, że nie należymy / należymy
(niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *

* w przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej

...........................................
Miejscowość i data

................................................
Podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

