
ZARZĄDZENIE NR 91/GKM/08 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

z dnia 12 czerwca 2008r. 
 

w sprawie zatwierdzenia istotnych warunków postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w zakresie wykonania remontu części  na-
wierzchni pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyj-
nych miasta ChełmŜy. 
 
          Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i 
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655)  zarządzam co następuje: 
 
    §1. Zatwierdzam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego w zakresie wykonania remontów na-
wierzchni pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych 
miasta ChełmŜy. 
 
    § 2. Zatwierdzam  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  doty-
czącą  zakresu wymienionego w § 1, stanowiącą załącznik do zarządzenia. 
 
    § 3. Wykonanie  zarządzenia  powierzam   Przewodniczącemu Komisji 
Przetargowej. 
 
    § 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 
 
                                       
 
                                                                                        Burmistrz Miasta 

                                                                                 (- ) mgr Jerzy Czerwiński   
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                                                                          Załącznik nr 1 do  

Zarządzenia Nr 91/GKM/08 
Burmistrza Miasta ChełmŜy 

                                                                                                    z dnia 12 czerwca 2008r. 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI  POWYśEJ 14.000 EURO 
 
 
 
 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 
 
 

WYKONANIE REMONTU CZ ĘŚCI PASA DROGOWEGO W GRANICACH ADMI-
NISTRACYJNYCH MIASTA CHEŁM śA W ULICACH: SIENKIEWICZA, P. SKAR-

GI, POLNEJ, SZEWSKIEJ ORAZ Ł ĄCZNIKA POMI ĘDZY UL. GÓRNĄ 
I UL. PONIATOWSKIEGO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ChełmŜa, dnia 12 czerwca  2008 r. 
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Rozdział I 
 

Zamawiający 
 
Gmina Miasto ChełmŜa reprezentowana przez Burmistrza Miasta ChełmŜy 
ul. J. Hallera 2 
87-140 ChełmŜa 
tel. (056) 675-22-91 fax  (056)  675-21-22 
NIP:  879-10-12-391 
REGON: 000532494 
Dni i godziny pracy Zamawiającego:  od poniedziałku do piątku w godz. 700 do 1500, wtorek od  
8 00 do 1600  
Strona www.bip.chelmza.pl 
E –mail: gkmum@post.pl 
 

Rozdział II 
 

Tryb udzielania zamówienia 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, 
poz.1163  z późn. zm.), określanej dalej skrótem Pzp. 
 

Rozdział III 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
1.Przedmiot zamówienia:  
   Wykonanie remontu części pasa drogowego w ulicach: 

a) Sienkiewicza - remont chodnika - strona nieparzysta (odcinek od ulicy Św. Jana do ulicy 
P. Skargi), 

b) P. Skargi: 
- remont chodnika – strona parzysta ( odcinek od ul. Sienkiewicza do ul.   
Paderewskiego),  
- remont chodnika – strona  nieparzysta ( odcinek od targowiska do wjazdu na posesję 
Spółdzielni Lokatorsko- Własnościowej),  

   c)    Polnej - remont chodnika – strona parzysta ( odcinek od ul. Dworcowej do  
          ul. Sienkiewicza), 

d)  Szewskiej - remont chodnika – strona nieparzysta ( odcinek od posesji na skrzyŜowaniu  
      ul. Hallera z ul. Szewską do ul. Bł. Juty), 

    e)   utwardzenie łącznika pomiędzy ul. Górną i ul. Poniatowskiego. 
 

Rozdział IV 

Termin wykonania zamówienia 

 

Zamawiający określa termin wykonania przedmiotu zamówienia najpóźniej do dnia 31 paź-
dziernika 2008 r.  
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Rozdział V 
 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warun-
ków 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
 - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, 

   - złoŜą oświadczenie, Ŝe nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy  
     Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
2. Ocena spełniania powyŜszych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – 

nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienio-
nych w rozdziale 6 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jedno-
znacznie wynikać, Ŝe powyŜsze warunki Wykonawca spełnił.  

 
3. Niespełnienie chociaŜby jednego z powyŜszych warunków skutkować będzie  
    wykluczeniem  Wykonawcy z postępowania. 
 

Rozdział VI 
 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdze-
nia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 
Dokumenty wymagane: 
1. Wypełniony formularz ofertowy wg. wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1. 
2. Oświadczenie o spełnieniu wymogów z art. 22 ust.1 ustawy Pzp wg. wzoru stanowiące-

go  Załącznik   Nr 2.   
3. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2      

ustawy Pzp. 
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewi - 
    dencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upły-  
    wem terminu na składanie ofert, (w przypadku składania oferty przez Wykonawców  
     występujących wspólnie, ww. dokument musi być złoŜony przez kaŜdego Wykonaw- 
     cę). 
5.Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości  
   podatkowych wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składa- 
   nia ofert.  
6. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacaniu  
   składek na ubezpieczenia społeczne wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed   
   upływem składania ofert.  
7. Informacja z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8  
    ustawy Pzp  wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 
8. Uprawnienia budowlane w  specjalności konstrukcyjno- inŜynieryjnej w zakresie dróg  
    oraz  zaświadczenie o przynaleŜności do Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa.  
Forma dokumentów: 
1. Wszystkie dokumentu muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświad- 
   czonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wyko - 
    nawcy.  
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2. Gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdzi-

wości, Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczo-
nej kopii dokumentu. 

Rozdział VII 
 
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przeka-

zywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do porozu-
miewania się z Wykonawcami 

 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przeka-

zują pisemnie lub faksem. Wykonawca moŜe zwracać się do Zamawiającego  
o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygo-
towania i złoŜenia oferty, kierując swoje zapytania na adres:  

 
Urząd Miasta ChełmŜy 
ul. Gen. J. Hallera 2 

87-140  ChełmŜa 
 
lub na faks numer 056 675-21-22  w dniach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od 
godziny 700 do 1500 , we wtorek od 8 00 do 16 00. 
Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem, 
kaŜda ze stron potwierdzi niezwłocznie na Ŝądanie drugiej. 
 
2.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
 
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane ze specyfi-

kacją istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, Ŝe prośba o wyjaśnienie wpłynie 
do zamawiającego nie później niŜ na 6 dni przed terminem składania ofert. 

 
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŜe Wykonawcom, którym prze-

kazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania. In-
formacje te zostaną równieŜ zamieszczone na stronie  internetowej www.bip.chelmza.pl 

 
5. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji specyfikacji    

istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert  
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach. 

 
6.   Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
     a)  P. Ireneusz Pawlikowski   -  tel. 056 675-22-91  w. 38  
     b)  P. Zdzisław Stasik        -   tel. 056 675-22-91  w. 35 
 
 

Rozdział VIII 
 

Termin związania ofertą 
 

1. Termin    związania   ofertą wynosi   30 dni. Bieg  terminu  rozpoczyna  się  wraz z upły-
wem terminu składania ofert . W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed  
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upływem terminu związania ofertą zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców 
o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres , nie dłuŜszy jednak niŜ 
60 dni.  

 
Rozdział IX 

 
Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę na kaŜde z zadań wymienionych w specyfikacji. 

2. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złoŜeniem oferty ponosi Wykonawca, 

     niezaleŜnie od wyniku postępowania. 

3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 

     Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji. 

4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik  
Nr 1 do  niniejszej specyfikacji. 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czy-
telną techniką.  

6. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane  
i złączone w sposób trwały uniemoŜliwiający ich zdekompletowanie. KaŜda ze stron oferty 
powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej  
i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wyko-
nawcy; pozostałe strony muszą być parafowane. 

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę  (osoby) 
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

8. Do oferty naleŜy dołączyć dokumenty i oświadczenia wymienione w p-cie VI SIWZ. 

9. Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii 

     poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 oraz  
      art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 

 
Rozdział X 

 
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

 
1. Ofertę   naleŜy   złoŜyć   w   zamkniętej   kopercie w  Sekretariacie  Urzędu Miasta   
    ChełmŜy, 87-140 ChełmŜa, ul. J. Hallera 2 pokój nr  2,   w   terminie    najpóźniej   
    do  dnia  14 lipca 2008 r.  do godz. 1200 
    Ofertę naleŜy złoŜyć w opakowaniu opisanym adresem Urzędu Miasta ChełmŜy oraz tre- 
    ścią:  „Przetarg na wykonanie remontu części pasa drogowego w ulicach: Sienkiewi- 
    cza, P. Skargi, Polnej, Szewskiej oraz utwardzenie  łącznika pomiędzy ul. Górną i  
    ul. Poniatowskiego.  Nie otwierać przed dniem 14 lipca 2008 r.   godz. 1230”. 
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  2. Koperta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 
 

3. Konsekwencje złoŜenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 
 
4. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜo - 
    nych ofert pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowa- 
    dzeniu   zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowa- 
    dzeniu zmian musi być złoŜone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. odpo - 
    wiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”. 
 
5.  Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowa - 
    nia  poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowa -  
   dzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „ZAMIANA”. 
 
7. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu  
    poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie  
    będą odczytane. 
 
8. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty   
   Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokona- 
   nia  zmian, zostaną one dołączone do oferty. 
 
9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 lipca 2008 r.   o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego w 
pokoju nr 12 .  Wykonawcy    mogą   uczestniczyć  w  publicznej  sesji  otwarcia ofert.  W 
przypadku  nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy 
Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert. 

 

Rozdział XI 

Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cena oferty moŜe być tylko jedna którą, naleŜy podać w zł polskich (cyfrowo i słownie).  
 
2. Cena oferty musi wynikać z załączonego formularza ofertowego. 
 
3. NaleŜy podać cenę ogółem bez podatku VAT oraz cenę brutto z określeniem wysokości 
    podatku VAT.  
 
4. Wartość ustalona w wyniku przetargu musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczo-

wego objętego przedmiotem zamówienia. 
 
5. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku reali-

zacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 
 

Rozdział XII 
 

Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
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1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie wyłącz-
nie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując za-
sadę, iŜ oferta nie odrzucona, zawierająca najniŜszą cenę jest ofertą najkorzystniejszą. 

2. Cena – oferta o najniŜszej cenie netto -  uzyska max. 10  pkt. Kolejnym oferentom  przyzna-
wane będą punkty wg. następującego wzoru : 

 
 

                Wn 
       K = --------- x 10 
                Wo 
        gdzie : 
        K       - ilość przyznanych punktów danej ofercie, 
        Wn    - cena -najtańszej oferty 
        Wo    - cena - ocenianej oferty 

3. JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe 
zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złoŜyli te oferty, do złoŜenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w 
ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych 
ofertach. 

Rozdział XIII 
 

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

 
1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia    

umowy w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku. 
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej                  

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 
3. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił  

w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wyni-
kających z SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała naj-
wyŜszą ocenę. 

 
Rozdział XIV 

 
Warunki umowy 

 
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę  
     z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji . 
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 
4. W terminie 3 dni od daty otrzymania pisma akceptującego wybór oferty oferent powinien 

przedłoŜyć w siedzibie Zamawiającego projekt umowy na realizację przedmiotu zamówie-
nia. 
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Rozdział XV 
 

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy. 
 

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 

Rozdział XVI 
 

Wadium. 
 

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.  
 

Rozdział XVII 
 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
a) Wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 

 
b) Protest powinien: 

1. wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, 
a) zawierać Ŝądanie, 

 b) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych  uza-
sadniających wniesienie protestu. 
 

c) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku 
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest 
obowiązany na podstawie ustawy, moŜna wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi 
się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna było powziąć wiadomość  
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŜa się za wniesiony  
z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego 
treścią. 

 
d) Protest dotyczący treści ogłoszenia, a takŜe dotyczący postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego lub na stronach 
portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. 

 
e) W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający moŜe przedłuŜyć termin 
składania ofert. 

 
f) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot 

nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art.181 ust. 6 ustawy. 
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g) W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 
 
8.  W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg. 
 

Rozdział XVIII 
 

Załączniki do specyfikacji 
 

 
1. Formularz ofertowy, 
2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy,  
3.Przedmiary robót dotyczące poszczególnych zadań przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 

        Z A T W I E R D Z A M 
 
        …………………………… 
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Załącznik nr 1  

 
Formularz ofertowy 

 
Lp Przedmiot zamówienia Cena oferty netto 

( cyfrowo i słownie) 
 

      Cena oferty brutto   
      (cyfrowo i słownie) 

1. Zadanie nr 1 obejmuje: 
Wykonanie remontu chodnika przy ul. 
Sienkiewicza -  strona nieparzysta (odcinek od 
ulicy Św. Jana do ulicy P. Skargi, 

 
 

 

2. Zadanie nr 2 obejmuje: 
Wykonanie remontu chodnika przy ul. P. 
Skargi: 
 – strona parzysta ( odcinek od ul. Sienkiewicza 
do ul. Paderewskiego), 

  

3. Zadanie nr 3 obejmuje: 
Wykonanie remontu chodnika przy ul. P. 
Skargi: – strona  nieparzysta  
( odcinek od targowiska do wjazdu na posesję 
Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej) 

  

4. Zadanie nr 4 obejmuje: 
Wykonanie remontu chodnika przy ul. Polnej – 
strona parzysta- ( odcinek od ul. Dworcowej do 
ul. Sienkiewicza), 

  

5. Zadanie nr 5 obejmuje: 
Utwardzenie łącznika pomiędzy ul. Górną i ul. 
Poniatowskiego. 

  

  
RAZEM: 

  

 
1.Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia  do dnia 31.10.2008r. 
2.Oświadczam, Ŝe ceny brutto podane w  formularzu zawierają wszystkie koszty wykonania 
zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
3.Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeŜeń.  
4. Oświadczam, Ŝe w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do 
wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia. 
5. Oświadczam, Ŝe udzielam3 letniej gwarancji na przedmiot zamówienia.  
6. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert. 
7. Oferta składa się z ………. ponumerowanych stron. 
  
 
...............................................            …......................................... 
        pieczątka Wykonawcy       podpis upowaŜnionego  
                przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 
 
 

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1  
PKT. 1÷4 PRAWA ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH 

 
 

Nazwa Wykonawcy ….................................................................................................. 
 

Adres Wykonawcy …................................................................................................... 
 
Numer telefonu …......................................................................................................... 
 
Numer teleksu/faksu  …................................................................................................ 
 
Oświadczam, Ŝe: 
 

a) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 
b) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 

 
c) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 

 
d) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…............................................            
……...................................... 
        pieczątka Wykonawcy       podpis upowaŜnionego  
                przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

 
Przedmiary robót dotyczące poszczególnych zadań przedmiotu zamówienia 

 
Zadanie nr 1 

 
PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE REMONTU CHODNIKA PRZY 

ULICY SIENKIEWICZA (ODCINEK OD  ULICY ŚW. JANA  DO ULICY P. SKARGI 
– STRONA NIEPARZYSTA ) 

 
 

L.P. 
 

 
RODZAJ ROBÓT 

   JEDN. 
  MIARY     

ILO ŚĆ 
JEDNO-
STEK 

1. Rozebranie krawęŜników kamiennych  na podsypce cem.-piaskowej mb 113,00 
2. Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych m2 310,00 
3. 
 

Załadunek na palety krawęŜników kamiennych oraz płytek nadających 
się do ponownego wbudowania , transport materiałów oraz rozładunek 
na paletach w miejscu wskazanym przez zamawiającego na odległość 
do 3 km – palety pozostają własnością zamawiającego. 
Załadunek gruzu oraz transport samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 3 km 

 
 
 

m3 

 
 
 

20,60 

4. 
 

Ustawienie krawęŜników betonowych o wym.30 x15 cm na ławie beto-
nowej i pods.cem.-piaskowej 

 
mb 

 
113,00 

5. 
 

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki pol.-bruk 
szarej gr.6cm na pods.cem.-piaskowej. 

 
m2 

 
279,00 

6. J.w. lecz z kostki kolorowej m2 31,00 
7. Wykonanie podbudowy z betonu B- 10 gr. 10 cm na wjeździe m2 18,00 
8. Wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki pol.-bruk 

szarej gr.8 cm na pods.cem.-piaskowej. 
 

m2 
 

18,00 

9. Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych podwójnych szt. 2,00 

10. Regulacja pionowa skrzynek Ŝeliwnych urządzeń podziemnych szt 1,00 
11. 

 
Regulacja pionowa świetlików piwnicznych wraz z wymianą krat o 
wymiarach: 
szt 9 -0,60 x 0,50 = 2,70 m2 

szt 4 -0,60 x 0,40 = 0,96 m2 
szt 6 -0,60 x 0,45 = 1,62 m2 

szt 3 -0,90 x 0,65 = 1,76 m2 

szt 3 -0,65 x 0,45 = 0,88 m2 

szt 2 -1,05 x 0,55 = 1,16 m2 

szt 1– 1,50 x 0,50= 0,75 m2 
szt 1- 1,20 x 0,62 = 0,74 m2 
szt 1- 1,10 x 0,56 = 0,62 m2 
szt 1- 0,90 x 0,45 = 0,41 m2 
szt 1- 0,80 x 0,37 = 0,30 m2 
szt 1 -0,60 x 0,26 = 0,16 m2 

 
 

szt 
 
 
 
 
 

m2 

 
 

33,00 
 
 
 
 
 

12,06 

12. Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót oraz wy-
konanie oznakowania 

kpl 
 

1,00 
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Zadanie nr 2 

 
 

PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE REMONTU CHODNIKA PRZY 
ULICY P. SKARGI (ODCINEK OD  ULICY SIENKIEWICZA  DO  ULICY PADE-

REWSKIEGO – STRONA PARZYSTA )      
                       

 
L.P. 

 

 
RODZAJ ROBÓT 

JEDN. 
MIARY 

ILO ŚĆ 
JEDNO-
STEK 

1. Rozebranie krawęŜników kamiennych  na podsypce cem.-piaskowej mb 128,60 

2. Rozebranie obrzeŜy betonowych na podsypce cem.-piaskowej mb 186,80 
3. Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych  m2 180,40 
4. Rozebranie nawierzchni chodnika z trylinki m2 110,20 
5. 
 

Załadunek na palety krawęŜników kamiennych oraz płytek nadających 
się do ponownego wbudowania , transport materiałów oraz rozładunek 
na paletach w miejscu wskazanym przez zamawiającego na odległość 
do 3 km – palety pozostają własnością zamawiającego. 
Załadunek gruzu oraz transport samochodami na odległość do 3 km 

 
 

m3 

 
 

31,50 

6. 
 

Ustawienie krawęŜników betonowych o wym.30 x15 cm na ławie beto-
nowej i pods.cem.-piaskowej 

 
mb 

 
132,90 

7. 
 

Ustawienie obrzeŜy betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na pods. cem.- 
piaskowej 

 
mb 

 
201,80 

8. 
 

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki pol.-bruk 
szarej gr.6cm na pods.cem. 
-piaskowej. 

 
 

m2 

 
 

239,10 
9. J.w. lecz z kostki kolorowej m2 26,60 
10. Wykonanie podbudowy z betonu B- 10 gr. 10 cm na wjeździe m2 9,90 
11. Wykonanie nawierzchni wjazdu z kostki pol.-bruk 

szarej gr.8 cm na pods.cem. 
-piaskowej. 

 
m2 

 
9,90 

12. Dowiezienie ziemi urodzajnej wraz z rozłoŜeniem pomiędzy ustawio-
nym krawęŜnik i obrzeŜem  betonowym o grubości po zagęszczeniu 10 
cm 

 
 

m2 

 
 

100,90 
13. Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót oraz wy-

konanie oznakowania  
 

kpl 
 

1,00 
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Zadanie nr 3 

 
PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE REMONTU CHODNIKA PRZY 

ULICY P. SKARGI (ODCINEK OD  TARGOWISKA DO WJAZDU N A POSESJĘ 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNO ŚCIOWEJ)      

                        
  
L.P. 
 

      
       RODZAJ ROBÓT   

 JEDN. 
MIA RY   

 ILOŚĆ 
JEDNO-
STEK 

1. Usunięcie drzew gatunku klon jawor z pocięciem drewna i wywo-
zem w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz wyfrezowa-
niem korzeni na głębokość umoŜliwiającą ułoŜenie nawierzchni 
chodnika z kostki pol- bruk gr. 6 cm na podsypce cementowo- pia-
skowej o obwodzie pnia na wys. 1,30 m: 
- 149 cm 
- 135 cm 
- 136 cm 
- 120 cm 
- 140 cm 
-   96 cm 

 
 
 
 
 

szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 

 
 
 
 
 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

2. Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cem.-piaskowej mb 123,90 

3. Rozebranie obrzeŜy betonowych na podsypce cem.-piaskowej mb 114,50 
4. 
 

Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych i masy mi-
neralno- bitumicznej  

m2 299,00 

5. 
 

Załadunek na palety  płytek nadających się do ponownego wbudo-
wania , transport materiałów oraz rozładunek w miejscu wskaza-
nym przez zamawiającego na odległość do 3 km – palety pozostają 
własnością zamawiającego. 
Załadunek gruzu oraz transport samochodami na odległość do 3 km 

 
 

m3 

 
 

21,90 

6. 
 

Ustawienie krawęŜników betonowych o wym.30 x15 cm na ławie 
betonowej i pods.cem.-piaskowej 

 
mb 

 
150,80 

7. 
 

Ustawienie obrzeŜy betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na pods. 
cem.- piaskowej 

 
mb 

 
125,00 

8. 
 

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki pol.-bruk szarej gr.6cm 
na pods.cem. -piaskowej. 

 
m2 

 
270,00 

9. J.w. lecz z kostki kolorowej m2 30,00 

10. Wykonanie podbudowy z betonu B- 10 gr. 10 cm na wjeździe m2 50,00 
11. Wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki pol.-bruk szarej gr.8 cm 

na pods. cem. piaskowej. 
 

m2 
 

50,00 
12. Dowiezienie ziemi urodzajnej wraz z rozłoŜeniem pomiędzy usta-

wionym krawęŜnik i obrzeŜem  betonowym o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm 

 
m2 

 
300,00 

13. Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót oraz 
wykonanie oznakowania  

 
kpl 

 
1,00 
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Zadanie nr 4 
 

PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE REMONTU CHODNIKA PRZY 
ULICY POLNEJ  (ODCINEK OD  ULICY DWORCOWEJ DO ULICY  SIENKIEW I-

CZA- STRONA PARZYSTA)             
                

 
L.P. 

 

          
RODZAJ ROBÓT 

 JEDN. 
MIARY   

 ILO ŚĆ 
JEDNO-  
 STEK 

1. Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cem.-piaskowej mb 444,10 

2. Rozebranie obrzeŜy betonowych na podsypce cem.-piaskowej mb 307,70 
3. Rozebranie nawierzchni chodnika z betonu m2 182,40 
4. Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych m2 156,50 
5. Rozebranie nawierzchni wjazdów z trylinki  m2 50,70 
6. Rozebranie nawierzchni wjazdu z masy mineralno- bitumicznej m2 13,00 
7. 
 

Załadunek na palety  płytek nadających się do ponownego wbudo-
wania , transport materiałów oraz rozładunek w miejscu wskaza-
nym przez zamawiającego na odległość do 3 km – palety pozostają 
własnością zamawiającego. 
Załadunek gruzu oraz transport samochodami na odległość do 3 km 

 
 

m3 

 
 

57,60 

8. 
 

Ustawienie krawęŜników betonowych o wym.30 x15 cm na ławie 
betonowej i pods. cem.- piaskowej 

 
mb 

 
525,10 

9. 
 

Ustawienie obrzeŜy betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na pods. 
cem.- piaskowej 

 
mb 

 
689,30 

10. 
 

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki pol.-bruk szarej gr.6cm 
na pods. cem. -piaskowej. 

 
m2 

 
547,80 

11. J.w. lecz z kostki kolorowej m2 61,00 
12. Wykonanie podbudowy z betonu B- 10 gr. 10 cm na wjeździe m2 147,90 
13. Wykonanie nawierzchni wjazdu z kostki pol.-bruk 

szarej gr.8 cm na pods. cem. -piaskowej. 
 

m2 
133,10 

14. J.w. lecz z kostki pol.-bruk kolorowej m2 14,80 

15. Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych podwójnych szt. 1,00 

16. Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych pojedynczych szt. 3,00 

17. Regulacja pionowa skrzynek Ŝeliwnych  szt. 3,00 
18. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych szt. 3,00 
19. Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót oraz 

wykonanie oznakowania  
 

kpl 
 

1,00 
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Zadanie nr 5 
 

PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE NAWIERZCHNI Ł ĄCZNIKA 
POMIĘDZY ULIC Ą GÓRNĄ I PONIATOWSKIEGO 

( REALIZACJA NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLANEGO)  
 
Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 
 1. Roboty Przygotowawcze   
1  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa chodni-

ków 
km 0,050 

 2. Regulacja uzbrojenia terenu   
2  Regulacja pionowa włazów kanałowych  szt 2,00 
3  Regulacja zaworów gazowych szt 2,00 
4  Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 2,00 
 3. Roboty ziemne   
5  Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości 

chodników w gruncie kategorii III 
m2 53,33 

6 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości 
jezdni w gruncie kategorii III-IV –dodatek za kaŜde dalsze 5 cm głę-
bokości powyŜej 20 cm- za 10 cm. 

m2 53,33 

7 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej sze-
rokości chodników w gruncie kategorii III 

m2 257,14 

8  Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej sze-
rokości jezdni w gruncie kategorii III-IV dodatek za kaŜde 5 cm głę-
bokości powyŜej 20 cm – za 15 cm 

m2 257,14 

9  Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej na hałdach- koparki o 
pojemności łyŜki 0,25 m3, grunt kategorii I-III w odkład 

m3 106,00 

10  Nakłady uzupełniające  za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległo-
ści transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi na od-
ległość ponad 1 km, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kate-
gorii III- za 1,0 km 

m3 106,00 

11  Nakłady uzupełniające za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi na odle-
głość ponad 1 km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III- za 
1,0 km 

m3 106,00 

 4. Nawierzchnia   
12  Warstwa odsączająca z piasku, grubości po zagęszczeniu 10 cm wy-

konana i zagęszczana mechanicznie  
m2 270,00 

13  Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2 270,00 
14 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane 

na podsypce cementowo-piaskowej 
m2 270,00 

 5. KrawęŜniki   
15  KrawęŜniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej i 

podsypce cementowo-  piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową  

m 130,00 

 6.Oznakowanie   
1.  Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót oraz 

wykonanie oznakowania 
kpl 1,00 


