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 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawiera: 

 
 

1. Ogłoszenie o przetargu. 

 

2. Instrukcję dla Wykonawców (Oferentów) wraz z załącznikami 

 

1) Załącznik nr 1 – „Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w 

postępowaniu”  

 

2) Załącznik nr 2 – „Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania”  

 

3) Załącznik nr 3  – Wzór dokumentu „Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy 

kapitałowej”– Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy przekazać w 

terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas sesji 

otwarcia ofert. 

 

4) Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

3. Ofertę przetargową; 

 

4. Kosztorys ofertowy; 

 

5.Kosztorys ślepy; 

 

6. Przedmiar robót; 
 

7. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót;   
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 ÷4+410 

 

8. Warunki umowy  

 

9. Wzór umowy  
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Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ) 

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: 

Nazwa Zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE: 

REGON:    014823759 

NIP:    826-17-83-330, 

Miejscowość:  08-400  Garwolin; 

Adres:   ul. Mazowiecka 26; 

Strona internetowa: www.pzdgarwolin.pl 

Godziny urzędowania:   700-1500 

TEL. / FAX:  (25) 682 2215 

e-mail:    pzd@poczta.fm 
 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39, zgodnie z przepisami Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W 

Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 ÷4+410 

 

2. Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta – Oziemkówka 

w km 0+010 ÷ 4+410 polegające na wykonaniu poszerzeń podbudowy z kruszywa łamanego i 

renowacji rowów. Kolejnym etapem będzie wykonanie chodnika oraz wykonanie nawierzchni z betonu 

asfaltowego. Po zakończeniu w/w prac wykonane zostanie pobocze z kruszywa, zjazdy gospodarcze i 

na drogi boczne, oznakowanie pionowe i poziome oraz ustawione elementy bezpieczeństwa w postaci 

oświetlenia przejścia dla pieszych i znaku aktywnego D-6 nad przejściem dla pieszych.    

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia ujęty jest w przedmiarze robót oraz w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót.  

 

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub 

wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 

konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania 

rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w 

dokumentacji technicznej. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z 

inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie 

jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji technicznej i należy  

je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”. 
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3. Podstawowy zakres rzeczowy robót do wykonania w roku 2019 obejmuje; 

 

- Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie  

równinnym           km – 4,400 

- Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości     ha – 0,4 

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 km,  

w gruncie kategorii III-IV. (wykonanie koryta pod poszerzenie)    m3 – 1716 

- Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  

1 km przy przewozie urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej  

samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii III-IV ( Krotność 4,0 – 4 km ) m3 – 1716 

- Warstwa odsączająca na poszerzeniach, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy  

po zagęszczeniu 10 cm         m2 – 5720 

- Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm m2 – 5720 

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej – bitum. ( istniejąca naw. bit. ) m2 – 22000 

- Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową     m2 – 26840 

- Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-3,  

wbudowanym mechanicznie         Mg – 2013 

- Oczyszczenie rowu z namułu bez naruszania skarp rowu, grubość namułu 30 cm m – 8800 

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 km,  

w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyładowcze ( transport gruntu z  

renowacji rowu na odkład)         m3 – 1056 

- Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu  

ponad 1 km przy przewozie urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej  

samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii III-IV ( Krotność 4,0 – 4 km ) m3 – 1056 

 

3.1  Podstawowy zakres rzeczowy robót do wykonania w roku 2020 obejmuje; 

 

- Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową     m2 – 26982 

- Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3,  

grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm       m2 – 26982 

- Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3,  

grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm z uszczelnieniem złączy poprzecznych i  

podłużnych taśma asfaltowa         m2 – 26542 

- Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie – ścinanie o grubości 10 cm ( Krotność  

0,5 – 5 cm ) z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 5 km   m2 – 8121 

- Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm  m2 – 8121 

- Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników, głębokość 20 cm,  

kategoria gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 2 km  m2 – 986 

- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm. Ława betonowa, podsypka  

cementowo – piaskowa         m – 615 

- Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej m – 511 

- Warstwa odsączająca w korycie chodnika, zagęszczanie mechaniczne, grubość  

warstwy po zagęszczeniu 10 cm        m2 – 986 

- Podbudowy betonowe ( beton B-10 ), grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm  m2 – 986 

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej  

na podsypce cementowo – piaskowej       m2 – 986 

- Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo – piaskowej, grubość  

prefabrykatów 15 cm          m – 80 

- Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o średnicy 40 cm   m – 122 

- Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o średnicy 400 mm na ławie 

 z kruszywa łamanego gr. 15 cm        m – 122 
- Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 30 cm. Ława betonowa, podsypka  

cementowo – piaskowa         m – 84 
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- Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości zjazdu, głębokość 20 cm,  

kategoria gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km  m2 – 168 

- Warstwa odsączająca w korycie zjazdów, zagęszczanie mechaniczne, grubość  

warstwy po zagęszczeniu 10 cm        m2 – 168 

- Podbudowy betonowe B-10, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm  m2 – 168 

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej, układanej  

na podsypce cementowo – piaskowej       m2 – 168 

- Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3,  

grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm       m2 – 76 

- Przełożenie kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, układanej na podsypce  

cementowo – piaskowej         m2 – 108 

- Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o średnicy 400 mm na  

ławie z kruszywa łamanego gr. 15 cm        m – 63 

- Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokości 20 cm,  

kategoria gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km  m2 – 162 

- Warstwa odsączająca w korycie zjazdu, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy  

po zagęszczeniu 10 cm         m2 – 162 

- Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 – 162 

- Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3,  

grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm       m2 – 12 

- Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm       szt – 54 

- Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m²  

( znaki średniej wielkości, folia II generacji )      szt – 70 

- Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni liniami segregacyjnymi przerywanymi  

malowanymi mechanicznie         m2 – 264,58 

- Oznakowanie poziome grubowarstwowe – linie na przejściach dla pieszych malowane  

mechanicznie ( kolor biały i czerwony )       m2 – 24 

- Oświetlenie przejścia dla pieszych lampami z zastosowaniem zasady kontrastu  

dodatniego ( 2 oprawy + 2 słupy )        kpl – 1 

- Znak aktywny D-6 nad przejściem dla pieszych      kpl – 1 

 

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego słownika zamówień –  

Roboty budowlane CPV; (45.23.31.40-2) – Roboty drogowe. 

 

5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujące czynności, w zakresie 

realizacji zamówienia. 

 

Wymagania Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp: 

1. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia, osoby wykonujące 

czynności w zakresie realizacji zamówienia  - obsługa maszyn i sprzętu przy  wykonywaniu 

robót drogowych, zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu 

pracy.  
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2. Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy, z tym 

zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby każda zatrudniona osoba brała czynny udział 

przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

 

1) żądania oświadczenia i dokumentów w zakresie spełniania w/w  wymogów 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 

wymogów 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności.  

 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez  

 

Wykonawcę lub Podwykonawcą osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia; 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy w/w oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów  

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych. Informacje takie jak; data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

 

6. Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w ust. 1 wykonujących przedmiot zamówienia, 

w przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji 

zamówienia. 

7. Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić inną osobę/osoby nieprzerwanie przez cały okres 

trwania umowy. 

 

8. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w §. 7. (wzór umowy) w sprawie zamówienia publicznego. 

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 

niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
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IV. Termin wykonania zamówienia 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta - 

Oziemkówka w km 0+010 ÷4+410 – do dnia 31.07.2020r  

z tym, że: 

1) Termin realizacji zakresu rzeczowego robót wykonanych w roku 2019 do dnia 29.11.2019r  

2) Termin realizacji zakresu rzeczowego robót wykonanych w roku 2020 od 30.04.2020r do dnia 

31.07.2020r 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy: 

1)   Nie podlegają wykluczeniu: 

2)   Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) Zdolności technicznej lub zawodowej;  

Doświadczenia wykonawcy:- 
- Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót drogowych, 

obejmujących swoim zakresem budowę/przebudowę/remont drogi (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. "Prawo budowlane" tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.290 z zm.), w zakres którego wchodziło 

wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z mieszanki-mineralno bitumicznej/betonu asfaltowego 

oraz robót związanych z wykonaniem chodnika, poboczy z kruszywa, oznakowania pionowego i 

poziomego oraz  renowacji rowów - o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł brutto każda),  

- wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.  

Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

 

b) Kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: 

- Kierownik budowy/robót branży drogowej: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w 

specjalności drogowej, uprawniające do kierowania budową drogi objętej zamówieniem, której 

parametry określa dokumentacja techniczna.  

Pracownicy od których wymaga się uprawnień zgodnie z ustawą Prawo budowlane (art. 12, 12a) 

powinni  być ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej. 

Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.460 z póź. zm.) lub drogi będące ich odpowiednikami w 

państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji 

Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, 

których stroną jest Unia Europejska. 

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać 

wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 

r. art. 12 ustęp 1 ppkt. 2, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów 

obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku 

osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i  

obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w 

Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).  

Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu 

kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi 

przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia 

budowlane przed właściwą Izbą. 
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3. W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty zawierają dane finansowe wyrażone w 

walutach innych niż PLN, należy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjąć średni kurs walut NBP 

obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. 

 

4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 

UWAGA! 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do 

udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 

oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do 

reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę 

nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem 

KIO2213/11). 

 

5. Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy Pzp., Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 
 

6. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki 

określone w ust. 1 pkt. 2), spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt. 1) winien 

spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składając ofertę wspólną). 

 

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, o którym mowa w art. 

24 ust. 1 pkt. 12) -23) ustawy pzp oraz w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych 

przesłanek: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie  

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 

zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy pzp, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania;  
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2. W przypadku powoływania się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów wymagane 

jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania przez te podmioty warunków, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy pzp oraz powodów wskazanych w roz. VI ust.1. pkt. 1) 

-3) SIWZ. 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z 

postępowania Wykonawcy powinni złożyć do oferty: oświadczenia w załączniku Nr 1  i załącznik Nr 

2 w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, oraz dotyczące podwykonawców w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w roz. VII ust. 1 SIWZ.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których 

mowa w roz. VII ust. 1. SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
 

4. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do 

oferty: 

1) Formularz ofertowy sporządzony na załączonym druku, zawierający w szczególności; wskazanie 

oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące 

terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie 

związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a 

także informację którą część zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. 

2) Wypełniony formularz Kosztorysu ofertowego z wartością robót stanowiącą cenę ofertową 

zamówienia, która stanowi kwota brutto (tj. netto + podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa).  

3)  Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na 

zdolnościach innych podmiotów  

4)  W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy 

załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5) W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

wykonawcy. 

6) Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  
5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w 

roz.. XIII. 
6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych) winno być złożone w formie oryginału. 

8. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa. ustawy pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 

czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy pzp, wezwie 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 

dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w ust. 9. pkt. 1) i ust. 9. pkt. 2) oraz dokumenty, o których mowa w pkt 

2) z wyłączeniem lit. b) w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach polega Wykonawca na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp. 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca 

którego oferta oceniona zostanie najwyżej, złożył w określonym w wezwaniu  terminie (nie 

krótszym niż 5 dni – art. 26 ust. 2 ustawy Pzp): 

 

a) wykazu robót budowlanych, o których mowa w roz. V ust. 1 pkt. 2) SIWZ, wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty, 

 

b)  wykazu osób, o których mowa w roz. V ust. 1. pkt. 2) (kierownik budowy/robót branży 

drogowej) SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami; 
 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: 

 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 

b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, przekazane zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez 

zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach, 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w lit a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit.  
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c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a) - d) składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

11. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, (którego oferta została najwyżej oceniona), który 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w ust. 9. 

pkt. 2) a.  

12. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków udziału, o którym mowa w art. 22a 

ustawy Pzp – określonych w roz. V ust. 1 pkt 2) SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, 

na  zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 

że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający musi dysponować pełna informacją o tym, że potencjał 

podmiotu trzeciego powinien podlegać wstępnej ocenie, dlatego konieczne jest złożenie przez 

wykonawcę wraz z ofertą zobowiązania podmiotu trzeciego. 

13. W przypadku wskazania przez wykonawcę w ofercie dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w roz. VII ust. 9. pkt. 1), 2) w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2017r poz. 570). W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z  

tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym 

mowa powyżej, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców 

pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (Dz. U. z 2007r Nr 168, poz. 1186, z późn.zm.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. (Dz. U. z 2015r., poz. 584, z późn. zm. 

14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w roz. VII ust. 9. pkt. 1) i 2) SIWZ, jeżeli zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy, o ile są one aktualne.  

Wykonawca informacje, o których mowa w roz. VII ust. 13 i 14 SIWZ złożyć może w dodatkowym 

oświadczeniu w dowolnej formie. 

 

Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu 

Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w roz. VII ust. 9. pkt. 1) i 2) SIWZ, 

zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania 

Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone.  

15. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy 

Pzp lub przesłanek określonych w roz. VI. ust. 1. pkt. 1)-3) SIWZ, może przedstawić dowody na to, że 

podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić  

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego 

oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 
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VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r – Prawo 

pocztowe (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 1113 z póń. zm), osobiście, za pośrednictwem posłańca. 

faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), w szczególności 

e-mail: pzd@poczta.fm,  

za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w roz. VII niniejszej 

SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 

ustawy PZP) dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną. 

2.  W korespondencji kierowanej do Zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę 

zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

4. Postepowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być 

sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

 

5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.pzdgarwolin.pl  w zakładce „Zamówienia 

publiczne”. 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami; 

 

1. W sprawach technicznych – P. Zdzisław Kowaluk.  
2. W sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia i zawarciem umowy 

P. Wanda Nowicka i P. Kamil Baran. 

 

IX. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96. ust 3 ustawy PZP oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne jest jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r Nr 153, poz 1503 z późn. zm.), 

jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 

wykazał, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

 

1. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica 

Przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że 

wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania jest jawne bez 

zastrzeżeń.  
 

2. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005r (sygn.. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

 

 

 

 

http://www.pzdgarwolin.pl/
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3.Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone tajemnice przedsiębiorstwa stanowią faktycznie 

zastrzeżone przez niego. 

 

4. Zamawiający uznał, iż nie może ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli 

Wykonawca w szczególności udowodni; 

 

1)  Zastrzeżone informacje nie są nigdzie upublicznione (np. oświadczenie Wykonawcy) 

2) Zastrzeżone informacje stanowią wartość techniczną, lub/i technologiczną, lub/i organizacyjną 

przedsiębiorstwa, lub/i inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

3) Jakie podjął działania w celu zachowania ich poufności.? 

 

5. Ciężar udowodnienia, że zakres dokumentów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa spoczywa 

na Wykonawcy na dzień składania ofert. 

Uwaga; 

Sam fakt zabezpieczenia informacji w kopercie i opisanie jej „Tajemnica Przedsiębiorstwa” nie 

wyczerpuje znamion wykazania działań uprawniających do zachowania poufności.     
 

 

X.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż;  

1) - na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 

3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli 

specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 
 

 

1. Spotkania przed przetargowego nie przewiduje się. 

 

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 

specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, 

którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz umieszcza informację na  

stronie internetowej, jeśli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniana na tej 

stronie.     

 

XI. Wymagania dotyczące wadium 

1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium; 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 ÷4+410  

- w wysokości 90 533,17zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote 

17/100); 
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2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45. ust. 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1)   pieniądzu;   

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

 3) gwarancjach bankowych;  

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych;  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 

09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 20014r 

poz. 1804 z zm.).  

 

6) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego:  PKO  BP  O/Garwolin nr  89 1020 4476 0000 8802 0022 3248, 

 

7) W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

 
 

UWAGA: 

1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 

1997 (j.t. Dz. U z 2015 poz. 128 z późn.zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia 

bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi 

udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i 

uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. 

Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi 

polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 

 

2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w 

terminie, jeżeli wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert. 

 

3.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument 

zabezpieczenia w formie oryginału  należy dołączyć do oferty.  
 

4.Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie 

akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w 

szczególności; 

 

a) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę 

określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

b) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

5. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w 

art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Rozwoju 

Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem 

Zamówień Publicznych, a w szczególności; 

 

a) poręczenie będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę 

określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

b) poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż 

okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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6. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

7. Jeżeli wystąpią okoliczności opisane w art. 46 ust. 4a, i 5 pkt od 1) do 3) ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający zatrzymuje wadium. 

 

8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie art. 46 ust 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wówczas wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

XII. Termin związania ofertą 

Do czasu zawarcia umowy przez Wykonawcę i nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu do składania 

ofert. 

   

XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert 
1. Ofertę należy przygotować na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (roz. III SIWZ), podając 

cenę (netto i z podatkiem VAT) wyliczoną wg roz. XV SIWZ. Wykonawca wnikliwie zapozna się z 

charakterystyką i zakresem zamówienia w celu akceptacji zawartych w nim rozwiązań. Wykonawca 

dokona wizji lokalnej w terenie oraz zdobędzie własnym staraniem wszelkie informacje, które mogą 

być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 
 

W przypadku braku uwag ze strony Wykonawcy bezprzedmiotowe będzie zgłoszenie roszczeń do 

Zamawiającego na etapie wykonywania robót. 

 

Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów przetargowych tj: 

1) dokumentacji technicznej, 

2) przedmiaru robót, 

3) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

Ewentualne uwagi i niejasności Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu. 

 

2.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz. Oferta winna być ponumerowana łącznie ze wszystkimi 

dokumentami i załącznikami. 

Oferta powinna zawierać: 

dokładną nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy, 

- określenie przedmiotu oferty, 

- cenę (cyfrowo i słownie), 

- datę sporządzenia oferty, 

- ilość i numery załączników do oferty. 

 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do 

oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
 

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

5. Zaleca się, aby każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z 

załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej 

samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

6. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

 

7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego wykonawcę. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

 

9. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy umieścić  

w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu lub kopercie,  

Opakowanie lub koperta powinna być zaadresowana: 

„ Powiatowy Zarząd Dróg w  Garwolinie 

ul. Mazowiecka 26 

08-400 Garwolin” 

 

Opakowanie lub koperta powinna być oznaczona napisem: 

 

Oferta na; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 

÷4+410” 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED  TERMINEM OTWARCIA OFERT  

11.09.2019r godz. 1000". 

 
 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, opakowanie lub koperta musi posiadać nazwę/firmę i 

adres/siedzibę wykonawcy (pieczęć firmową), z numerem faksu, adresem e-mail, aby można było 

niezwłocznie odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie.  

 

10. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w roz. VII ust. 1-4 SIWZ.  

 

11. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, składane 

są w oryginale. 

 

12. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 10, składane 

są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 
 

13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

 

14. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, winien dołączyć 

do oferty, w szczególności, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 

15. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty. 

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian  

przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem "ZMIANA". 

Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził 

zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.   

    17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek 

z napisem na kopercie  "WYCOFANIE". Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.  
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18.Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli: 
 
1) jest niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 

ust. 2 pkt 3 ustawy pzp; 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

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

lub niezaproszonego do składania ofert; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp; 

8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy pzp, na przedłużenie terminu 

związania ofertą; 

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy; 

10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego; 

11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a 

tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 
12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 
 
1. Ofertę należy złożyć (w siedzibie Zamawiającego – Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie) w 

Starostwie Powiatowym (kancelaria), 08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26 w terminie do dnia  

11.09.2019r do godz. 0930 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
 

 

3. Oferty zostaną otwarte (w siedzibie Zamawiającego - Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie) 

w Starostwie Powiatowym, 08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26, pokój nr 305 dnia 

11.09.2019r. o godz. 1000 . 
 

4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert 

Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 1000 w (siedzibie Zamawiającego - Powiatowy 

Zarząd Dróg w Garwolinie) w Starostwie Powiatowym w Garwolinie, 08-400 Garwolin,  

ul. Mazowiecka 26, pokój nr 305. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy(firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, 

a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach.  

 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje  

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
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XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego  w roz. III 

niniejszej SIWZ, załączonego przedmiaru robót, wzoru kosztorysu ofertowego,  załączonej 

dokumentacji technicznej oraz szczegółowych specyfikacji technicznych stanowiących materiał do 

sporządzenia oferty. 

 
2. Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie elementy rozliczeniowe wymienione w 

formularzu Kosztorysu ofertowego.  
3. Pozycje, dla których wykonawca nie wpisze cen jednostkowych, nie zostaną zapłacone po ich 

wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach, wymienionych w Kosztorysie 
ofertowym. 
Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy  i nie  
będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w Umowie. 

 
4. Wszystkie informacje finansowe należy podać w  polskich złotych do dwóch miejsc po 

przecinku.  

5. Przyjmuje się następującą zasadę zapisu wyliczeń: 

- jeżeli trzecia liczba po przecinku jest  (mniejsza) od 5 to ją odrzucamy  

                                                    np. 52,454  zapisujemy  52,45 

- jeżeli trzecia liczba po przecinku jest  (większa, równa) od 5 to wartość zaokrąglamy w górę                    

np. 52,455 zapisujemy 52,46       

 
 

6. Cena wynikająca z kosztorysu ofertowego winna być zgodna z ceną zawartą w formularzu „Oferta 

przetargowa” i obejmować wszystkie niezbędne czynności do wykonania przedmiotu umowy. 

 
 
XVI. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także informacje o umowach o podwykonawstwo na dostawy i usługi. 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom według zasad  

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu 

Cywilnego. Powierzenie prac podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności i 

zobowiązań wynikających z warunków umowy. 

 

2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest 

zobowiązany zawrzeć umowę zgodnie z zapisami zawartymi w § 5. (wzór umowy)  stanowiący 

integralną część SIWZ.  

3) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

 

4) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy. 

 

XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
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1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami;  

 

Kryteria oceny ofert 

1) Cena - znaczenie kryterium 60 % - 60 pkt. 

2) Gwarancja  - znaczenie kryterium  40% -   40 pkt. 

  

1) Kryterium Cena - C  

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. 
 
 

Ocena oferty zostanie przeprowadzona w następujący sposób: 

      Uwzględniając kryterium cena - 60 pkt. ocena oferty dokonana zostanie przy zastosowaniu wzoru: 
 

Ilość punktów  C =  .60
min

pkt
Co

C
  = …………punktów 

gdzie:   

 

 C min  - cena brutto oferty najtańszej  

   C o  - cena brutto oferty ocenianej  

Podana przez oferenta cena wykonania zamówienia stanowić będzie maksymalnie 60 punktów  

Podstawą porównania  i oceny ofert będą ceny brutto z naliczonym podatkiem VAT.  

 

2) Kryterium gwarancja – G 

Kryterium „Gwarancja” będzie rozpatrywana na podstawie okresu gwarancji jakości na roboty 

objęte przedmiotem zamówienia za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę 

w Formularzu Oferty.    

 

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości na roboty wymagany przez Zamawiającego (warunek 

konieczny) wynosi – 36 miesięcy od daty odbioru zakresu rzeczowego robót wykonanych w roku 

2020. 

Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości na roboty uwzględniony do oceny przez 

Zamawiającego wynosi – 60 miesięcy od daty odbioru zakresu rzeczowego robót wykonanych w 

roku 2020. 

Termin gwarancji należy proponować w pełnych miesiącach. 

 Uwzględniając kryterium gwarancja – 40pkt. ocena oferty dokonana zostanie przy zastosowaniu 

wzoru: 

Ilość punktów  G =  .40
minmax

min
pkt

GG

GGo




  = ………..punktów 

 

gdzie:   

 G max  - gwarancja maksymalna (60 m- cy) 

    G min – gwarancja minimalna (36 m- cy) 

    G o    - gwarancja oferty ocenianej (w miesiącach) 

Podana przez oferenta gwarancja wykonania zamówienia stanowić będzie maksymalnie 40 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną 

według wzoru:  

 

P = C + G 

gdzie:   

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” 

G – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja” 
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Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku.  Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

 

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty dla w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w 

art. 94 ustawy pzp. 

2. Umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze oferty najkorzystniejszej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku, 

gdy zawiadomienie zostanie przesłane inaczej niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

umowa może zostać podpisana nie wcześniej niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia. 

Umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż wymieniony powyżej, jeżeli w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta na wykonanie zamówienia albo gdy upłynął 

termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy pzp 

lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie 

odwoławcze. 

3. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego 

Wykonawcę. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, 

wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w roz. XIX SIWZ. 

 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej/bankowej Wykonawca obowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia z 

Zamawiającym treści gwarancji. 

6. Wykonawca nie później niż do dnia podpisania umowy z Zamawiającym, dostarczy 

Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie odpowiednich uprawnień 

budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń odpowiedniego organu samorządu zawodowego o 

wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla osób, które będą uczestniczyły w 

realizacji zamówienia.  

 

W przypadku uprawnień uzyskanych w krajach Unii Europejskiej, Wykonawca winien złożyć decyzję 

o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzję o prawie do świadczenia usług transgranicznych, 

wydaną przez właściwą radę izby inżynierów, albo inny dokument potwierdzający, że zdały egzamin na 

uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą. 

7. W przypadku, wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  żąda przed 

zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

 

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zamówienie pn. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 ÷4+410 
 

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto. 

 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 

ust. 1 ustawy pzp. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy pzp. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć przed podpisaniem umowy. 
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6. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ustanowić zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej 

lub gwarancji ubezpieczeniowej, tego rodzaju gwarancja musi spełniać następujące wymagania: musi 

być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze pisemne żądanie. 

 

7. Ponadto przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie tego rodzaju gwarancji, treść gwarancji musi 

zostać uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. 
 

8. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  
 

9.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść  przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego - PKO BP O/Garwolin 89 1020 4476 0000 8802 0022 3248. 

 

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga 

od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach. 

 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego 

zgodnie ze wzorem umowy dołączonym do SIWZ. 

 

XXI. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy. 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość 

dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach;  

 

1) gdy konieczność zmiany, w tym zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku 

VAT),  

2) zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia wynikający z przyczyn wymienionych w 

Warunkach Umowy pkt. 11.2; 14.3; 24,4; 33.2; 56.2. 

3) zmiany terminu wykonania umowy z powodu konieczności zwiększenia środków 

przeznaczonych na realizację zadania w Budżecie Powiatu. 

 
 

XXII. Informacja o przewidywanym zamówieniu, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 

 

XXIV. Inne informacje. 

 

1. Informacja dotycząca umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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2. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający 

wymaga dopuszczenie ich składania. 

 

Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

3. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. 

Strona internetowa: www.pzdgarwolin.pl 

e-mail:   pzd@poczta.fm 
 

 

4. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 

 

5. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

6. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

7. Informacja dotycząca przewidywanych wymagań Zamawiającego, o których mowa w art. 29 

ust. 4 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

8. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2  

Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp. 

 

9. Informacje dotyczące umów o podwykonawstwo. 

Informacje dotyczące umów o podwykonawstwo znajdują się w wzorze umowy w § 5 załączonym 

do SIWZ. 

 

10. Informacja dotycząca złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych do 

oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp. 

 

11. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust 2a ustawy Pzp. 

Zamawiający zastosował kryterium ceny o wadze nie przekraczającej 60%. W związku z 

powyższym zapis dot. standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust 2a ustawy Pzp – nie 

dotyczy. 

12. Liczba części zamówienia, na które wykonawca, może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę 

części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria 

lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną 

udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna 

liczbie części. 

Zamawiający nie dopuszcza  złożenie  ofert częściowych. 

 

13.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  
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14.Zamawiający podaje klauzulę informacyjną z art. 13 RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  

kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W 

GARWOLINIE 08-400  Garwolin, ul. Mazowiecka 26, tel. (25) 682 2215, 
 

 Inspektorem Ochrony danych osobowych w POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG W 

GARWOLINIE jest Pani Marzena Łagowska, e-mail: pzd@poczta.fm, tel. (25) 682 2215,  

 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego –   

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 ÷4+410 

 nr WO. 242.15.2019 w trybie przetargu nieograniczonego, 

 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –

Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r poz. 1986 z późn. zm), dalej „ustawa PZP”, 

 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

 

 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp, 

 

 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

 Posada Pan/Pan 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

-   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***, 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystania z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenia 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

mailto:pzd@poczta.fm


 

O F E R T A      P R Z E T A R G O W A  
 (pieczęć wykonawcy)         

 Powiatowy Zarząd Dróg 

w Garwolinie 

ul. Mazowiecka 26 

08-400 Garwolin 

 

Nawiązując  do  zaproszenia   do   wzięcia  udziału   w  postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 na wykonanie; Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 ÷4+410  w Biuletynie 

Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia  ..............................  z dnia ........................, 

zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie, 08-

400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26, oraz na stronie internetowej PZD - www.pzdgarwolin.pl. 

 

1. Oferujemy wykonanie robót objętych zaproszeniem na wykonanie; Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 ÷4+410 za cenę 

................................... zł (słownie złotych  

........................................................................................................................................................) 

zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym (formularzem cenowym), łącznie z podatkiem 

od towarów i usług VAT. 
 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, dokonaliśmy wizji lokalnej, zdobyliśmy konieczne 

informacje do przygotowania oferty, spełniamy wymogi postawione w SIWZ i przyjmujemy 

warunki w niej zawarte, dysponujemy jednostkami sprzętu i środkami transportu 

wymienionymi w dokumentacji projektowej oraz SST w ilościach zapewniających realizację 

zamówienia. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert 

(włącznie z tym dniem), oraz zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego; 

4. Oświadczamy, że roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami bez udziału 

podwykonawców. 

5.Oświadczamy, że powierzymy wykonywanie części zamówienia podwykonawcom 

następujące: roboty, dostawy, usługi  - firmom podwykonawców;  

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

6. Informujemy, że Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą*(*niepotrzebne skreślić) 

7.Oświadczamy, że przyjmujemy warunki ustalone w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w tym: 

1) zobowiązujemy się do wykonania zamówienia; do dnia 31.07.2020r., z tym że: 
a) Termin realizacji zakresu rzeczowego robót wykonanych w roku 2019 do dnia 29.11.2019r  

b) Termin realizacji zakresu rzeczowego robót wykonanych w roku 2020 od 30.04.2020r do 

dnia 31.07.2020r. 

 

2) akceptujemy warunki płatności zgodnie z warunkami umowy w dwóch ratach; 

a) zapłata pierwszej raty za wykonany zakres rzeczowy robót  wyszczególnionych w kosztorysie 

ofertowym w roku 2019 w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury po dokonanym odbiorze częściowym robót. 

 

 

http://www.pzdgarwolin.prv.pl/


2) zapłata drugiej raty za wykonany zakres rzeczowy robót wyszczególnionych w kosztorysie 

ofertowym w roku 2020 w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury po dokonanym odbiorze częściowym robót. 

 

c) udzielamy okres gwarancji jakości robót zgodnie z zapisami SIWZ, który wynosi – 

……………m-cy  (36 miesięcy warunek konieczny) od daty odbioru zakresu rzeczowego 

robót wykonanych w roku 2020. 

 

8. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy 

został przez nas zaakceptowany i w okresie związania ofertą, w przypadku  przyznania nam 

zamówienia zobowiązujemy się, do zawarcia umowy w terminie do 10 dni od daty otrzymania 

pisma akceptującego o wyborze naszej oferty.  

 

9. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie   

 

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

 

10.Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

 b. ........................................................ 

c. ........................................................ 

 d. ........................................................ 

 e. ........................................................ 

 f. ........................................................ 

 g. ........................................................ 

 h. ........................................................ 

 i. ........................................................ 

         

11.Załączniki wymienione w punkcie 10  lit. ..............................   zawierają informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

12. Do oferty załączamy oświadczenie wymagane od wykonawcy  w zakresie wypełnienia 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  
 

 

  

                                         

 

          

                  

 

 

 

 

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

(Podpis osób uprawnionych do składania woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 
  

 

 

..............................(data) 

 



Załącznik Nr 1  
(pieczęć wykonawcy) 

 

 
Pełna nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………………… 
 
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W 

Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 ÷4+410 prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, 

oświadczam, co następuje: 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w roz. V. ust. 1. pkt. 2) SIWZ 
.…………………………………………………..………………………………………….. 
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 
 
 
 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
……………………………………… 

(podpis) 
 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w SIWZ roz. V. ust. 1. pkt 2)  (wskazać dokument i właściwą redakcyjną dokumentu, w której 

określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

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

…………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

……………………………………… 
(podpis) 

Uwaga; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia 

dotyczy każdego z Wykonawców. 

W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w SIWZ, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa niniejsze oświadczenie dotyczące tych podmiotów. 

 

 

 

Załącznik Nr 2  



(pieczęć wykonawcy) 

 

 
Pełna nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………………… 
 
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Oświadczenie wykonawcy 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W 

Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 ÷4+410 prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

 

1.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4)ustawy Pzp 

. 

 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 

1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

………………………………………… 

(podpis) 



Załącznik Nr 2  
(pieczęć wykonawcy) 

 
Pełna nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………………… 
 
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będącego/ych podwykonawcą/ami; 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………….……………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 
UWAGA; 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia niniejszych 

oświadczeń dotyczy każdego z Wykonawców. 

W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w SIWZ, w zakresie, w 

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa niniejsze oświadczenie dotyczące tych 

podmiotów. 

 

 

 

 



UWAGA! Dokument przesyła Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z 

otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy  Pzp. 

 

Załącznik Nr 3  

 
 

 

 
(pieczęć wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI 
ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

 
Pełna nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................. 

 

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

 

Adres Wykonawcy ....................................................................................................................................... 

 

Oświadczenie  wykonawcy 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 

1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 ÷4+410, w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r poz. 1986 z późn. zm.), oświadczamy, że  

 

□ nie należymy do tej samej grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów ( Dz. U. 2015 r., poz. 184, z zm.) z Wykonawcami, którzy w tym postępowaniu 

złożyli oferty.  

□ należymy do grupy kapitałowej co inni wykonawcy*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. 2015 r., poz. 184, z zm.)),  z następującymi wykonawcami, którzy 

złożyli oferty w tym postepowaniu i przedstawiamy/nie przedstawiamy * następujące dowody, że powiązania z 

innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

1)……………………………………………………………………………………… 

 

2)……………………………………………………………………………………… 

 

3)……………………………………………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić  

 
Uwaga:  

W przypadku Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia  

 

Nieprzedłożenie dowodów i niewykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia spowoduje wykluczenie wykonawców, którzy należąc do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007ro ochronie konkurencji złożyli odrębne oferty lub 

oferty częściowe w postępowaniu. 
 

 

 

..........................., dnia ....................     …….……............................................... 

(podpis ) 



 

Załącznik Nr 4  

 

 

 

 

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 
 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego;  

 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 ÷4+410” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        -------------------------------------- 
         Podpis (pieczęć wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

*   W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenia stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenia). 



 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta – Oziemkówka  

 w km 0+010 ÷ 4+410   
 

 

 

 

 

 

Nazwy i kody: 

 

a) grupa robót – 452 

b) klasa robót – 4523 

c) kategoria robót - 45233 
 

 

 

 

Adres obiektu budowlanego: 

 

 

Droga powiatowa Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 ÷ 4+410   

 

 

 

 

 

Nazwa i adres zamawiającego: 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie 

08-400 Garwolin ul. Mazowiecka 26 

 

 

Data: 

 

26.08.2019 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Spis treści 
 

 

 
1.  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

2. ROBOTY ZIEMNE 

3. PODBUDOWA 

4.  NAWIERZCHNIA 

5. POBOCZA 

6. ELEMENTY  ULIC ( KRAWĘZNIKI  I  CHODNIKI ) 

7. ZJAZDY  PRZEZ  CHODNIK 

8.  ROWY 

9. ZJAZDY  NA  DROGI  BOCZNE  I  ZJAZDY  GOSPODARCZE 

10. OZNAKOWANIE  PIONOWE  I  POZIOME 

11. ELEMENTY  BEZPIECZEŃSTWA  RUCHU 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PRZEDMIAR  ROBÓT 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 ÷4+410 

 

L.p. 
Kod 

SST 
Normatyw Opis robót 

J. 

m. 
Wyliczenie Ilość 

  1 2 3 4 5 6 7 

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 ÷4+410 

                          (zakres rzeczowy robót do wykonania w roku 2019) 

                                                          

                                                          ROBOTY  PZYGOTOWAWCZE  

 

1.1. D.01.01.01 
KSNR 00-01-

0104-03-00 

Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

pod trasy drogowe w terenie równinnym  
km km 0+000 ÷4+410 4,400 

1.2 D.01.02.01 
KNR 02-01-

0108-02-00 

Mechaniczne karczowanie zagajników średniej 

gęstości 
ha 2000 m x 2 x 1 m  0,4 

                                                           

                                                          ROBOTY  ZIEMNE 

 

2.1 D.02.01.01 
KSNR 00-01-

0201-08-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami z 

transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie 

kategorii III-IV. (wykonanie koryta pod poszerzenie) 

m³ 
km 0+010 ÷4+410 – 4400 m x 2 x 

0,65 m x 0,3 m 
1716 

2.2 D.02.01.01 
KSNR 00-01-

0204-04-01 

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty  

1 km odległości transportu ponad 1 km przy 

przewozie urobku po drogach o nawierzchni 

utwardzonej samochodami samowyładowczymi, 

grunt kategorii III-IV ( Krotność 4,0 – 4 km ) 

m³ 
km 0+010 ÷4+410 – 4400 m x 2 x 

0,65 m x 0,3 m 
1716 

                                                           

                                                          PODBUDOWA 

 

3.1 D.04.02.01 
KNR 02-31-

0104-03-00 

Warstwa odsączająca na poszerzeniach, zagęszczanie 

mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu  

10 cm 

m² 
km 0+010 ÷4+410 – 4400 m x 2 x 

0,65 m 
5720 

3.2 D.04.04.02 
KSNR 00-06-

0113-01-00 

Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości 

warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
m² 

km 0+010 ÷4+410 – 4400 m x 2 x 

0,65 m 
5720 

3.3 D.04.03.01 
KSNR 00-06-

1005-06-00 

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej – 

bitum. ( istniejąca naw. bit. ) 
m² km 0+010 ÷4+410 – 4400 m x 5 m 22000 

3.4 D.04.03.01 
KSNR 00-06-

1005-07-00 

Skropienie nawierzchni drogowych emulsją 

asfaltową 
m² km 0+010÷4+410 – 4400 m x 6,1 m 26840 

3.5 
D.05.03.05

b 

KSNR 00-06-

0108-02-00 

Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem 

asfaltowym wg PN-EN, KR-3, wbudowanym 

mechanicznie 

Mg 
km 0+010 ÷4+410 – 4400 m x 6,1 m 

x 0,075 Mg/m³ 
2013 

 

                                                          ROWY 

 

8.1 D.06.04.01 
KNR 02-31-

1403-03-00 

Oczyszczenie rowu z namułu bez naruszania skarp 

rowu, grubość namułu 30 cm 
m 

str. L km 0+010 – 4+410 – 4400 m  

str. P km 0+010 – 4+410 -4400 m  

4400 m x 2 = 8800 m 

8800 

8.2 D.02.01.01 
KSNR 00-01-

0201-08-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami  

z transportem urobku na odległość do 1 km,  

w gruncie kategorii III-IV, samochody 

samowyładowcze ( transport gruntu z renowacji rowu 

na odkład) 

m³ 8800 m x 0,4 m x 0,3 m = 1056 m3 1056 

8.3 D.02.01.01 
KSNR 00-01-

0204-04-01 

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 

 1 km odległości transportu ponad 1 km przy 

przewozie urobku po drogach o nawierzchni 

utwardzonej samochodami samowyładowczymi, 

grunt kategorii III-IV ( Krotność 4,0 – 4 km ) 

m³ 8800 m x 0,4 m x 0,3 m = 1056 m3 1056 



 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 ÷4+410 

                          (zakres rzeczowy robót do wykonania w roku 2020) 
 

 

                                                          NAWIERZCHNIA 

 

4.1 D.04.03.01 
KSNR 00-06-

1005-07-00 

Skropienie nawierzchni drogowych emulsja 

asfaltową 
m² 

km 0+010÷4+410 – 4400 m x 6,1 m 

= 26840 m² 

skrzyżowanie w km 0+779 str. L – 4 

m x 5 m + 2 x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 

m x 6 m x 0,25 ) = 35,5 m² 

skrzyżowanie w km 1+216 str. P – 4 

m x 5 m + 2 x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 

m x 6 m x 0,25 ) = 35,5 

m²skrzyzowanie w km 3+125 str. P i 

km 3+135 str. L – 2 x 4 m x 5 m + 4 

x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 

0,25 ) = 71 m² 

26982 

4.2 
D.05.03.05 

b 

KSNR 00-06-

0308-01-04 

Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu 

asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm 

m² 

km 0+010÷4+410 – 4400 m x 6,1 m 

= 26840 m² 

skrzyżowanie w km 0+779 str. L – 4 

m x 5 m + 2 x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 

m x 6 m x 0,25 ) = 35,5 m² 

skrzyżowanie w km 1+216 str. P – 4 

m x 5 m + 2 x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 

m x 6 m x 0,25 ) = 35,5 

m²skrzyzowanie w km 3+125 str. P i 

km 3+135 str. L – 2 x 4 m x 5 m + 4 

x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 

0,25 ) = 71 m² 

26982 

4.3 
D.05.03.05

a 

KSNR 00-06-

0309-02-04 

Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu 

asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm z uszczelnieniem złączy 

poprzecznych i podłużnych taśma asfaltowa 

m² 

km 0+010÷4+410 – 4400 m x 6,0 m 

= 26400 m² 

skrzyżowanie w km 0+779 str. L – 4 

m x 5 m + 2 x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 

m x 6 m x 0,25 ) = 35,5 m² 

skrzyżowanie w km 1+216 str. P – 4 

m x 5 m + 2 x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 

m x 6 m x 0,25 ) = 35,5 

m²skrzyzowanie w km 3+125 str. P i 

km 3+135 str. L – 2 x 4 m x 5 m + 4 

x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 

0,25 ) = 71 m² 

26542 

                                                           

                                                          POBOCZA 

 

5.1 D.06.03.01 
KNR 02-31-

1402-05-00 

Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie – 

ścinanie o grubości 10 cm ( Krotność 0,5 – 5 cm )  

z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do  

5 km 

m² 

str. L km 0+010 ÷4+410 – ( 4400 m 

– 36 m skrzyżowania – 136 m 

chodnik ) x 1 m = 4228 m² 

str. P km 0+010 ÷4+410 – ( 4400 m 

– 28 m skrzyżowania – 479 m 

chodniki ) x 1 m = 3893 m² 

8121 

5.2 D.06.03.01 
KSNR 00-06-

0113-05-00 

Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy 

po zagęszczeniu 10 cm 
m² 

str. L km 0+010 ÷4+410 – ( 4400 m 

– 36 m skrzyżowania – 136 m 

chodnik ) x 1 m = 4228 m² 

str. P km 0+010 ÷4+410 – ( 4400 m 

– 28 m skrzyżowania – 479 m 

chodniki ) x 1 m = 3893 m² 

8121 

                                                           

                                                          ELEMENTY  ULIC ( KRAWĘŻNIKI  I  CHODNIKI ) 

 



6.1 D.04.01.01 
KNR 02-31-

0101-01-00 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości 

chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV  

z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do  

2 km 

m² 

km 2+990 ÷3+126 str. L – 136 m x 

2 m = 272 m² 

km 2+794 ÷3+122 str. P – ( 328 m – 

78 m  zjazdy ) x 2 m = 500 m² 

km 3+128 ÷3+279 str. P – ( 151 m – 

44 m zjazdy ) x 2 m = 214 m² 

986 

6.2 D.08.01.01 
KSNR 00-06-

0403-03-00 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 

30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo – 

piaskowa.  

m 

str. L km 2+990 ÷3+126 – 136 m 

str. P km 2+794 ÷3+122 – 328 m 

str. P km 3+128 ÷3+279 – 151 m 

615 

6.3 D.08.03.01 
KNR 02-31-

0407-05-00 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na 

podsypce cementowo - piaskowej 
m 

str. L km 2+990 ÷3+126 – 136 m + 

2 x 2 m  zakończenia = 140 m 

str. P km 2+794 ÷3+122 – 328 m + 

2 x 2 m zakończenia – 72 m zjazdy 

= 260 m 

str. P km 3+128 ÷3+279 – 151 m + 

2 x 2 m zakończenia – 44 m zjazdy 

= 111 m 

511 

6.4 D.04.02.01 
KNR 02-31-

0104-01-00 

Warstwa odsączająca w korycie chodnika, 

zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 10 cm 

m² 

str. L km 2+990 ÷3+126 – 136 m x  

2 m = 272 m² 

str. P km 2+794 ÷3+122 – ( 328 m – 

78 m zjazdy ) x 2 m = 500 m² 

str. P km 3+128 ÷3+279 – ( 151 m – 

44 m zjazdy ) x 2 m = 214 m² 

986 

6.5 D.04.06.01 
KNR 02-31-

0109-03-00 

Podbudowy betonowe ( beton B-10 ), grubość 

warstwy po zagęszczeniu 12 cm 
m² 

str. L km 2+990 ÷3+126 – 136 m x  

2 m = 272 m² 

str. P km 2+794 ÷3+122 – ( 328 m – 

78 m zjazdy ) x 2 m = 500 m² 

str. P km 3+128 ÷3+279 – ( 151 m – 

44 m zjazdy ) x 2 m = 214 m² 

986 

6.6 
D.05.03.23

a 

KNR 02-31-

0511-03-00 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  

o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce 

cementowo - piaskowej 

m² 

str. L km 2+990 ÷3+126 – 136 m x  

2 m = 272 m² 

str. P km 2+794 ÷3+122 – ( 328 m – 

78 m zjazdy ) x 2 m = 500 m² 

str. P km 3+128 ÷3+279 – ( 151 m – 

44 m zjazdy ) x 2 m = 214 m² 

986 

6.7 D.08.05.01 
KNR 02-31-

0606-03-00 

Ścieki z elementów betonowych na podsypce 

cementowo – piaskowej, grubość prefabrykatów 15 

cm 

m 20 szt x 2 m x 2 80 

 

                                                          ZJAZDY  PRZEZ  CHODNIK 

 

7.1 D.01.02.04 
KNR 02-31-

0816-01-00 

Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe  

o średnicy 40 cm 
m 

str. P km 2+793 – 2+799 – 6 m; km 

2+808 – 2+814 -6 m; km 2 + 825,5– 

2+831,5 – 6 m, km 2+848 – 2+854 – 

6 m; km 2+864 – 2+870 – 6 m; km 

2+882 – 2+888 – 6 m; km 2+901,5– 

2 +909,5 – 8 m; km 2+920 – 2+936 

– 6m; km 2+949 –2+954 – 5 m; km 

2+970,5 – 2+981,5-11 m; km 

2+991-2+997 – 6 m; 3+098 – 3+104 

– 6 m; 3+142,5 – 3+150,5 –8 m; 

3+178 –3+184 -  6 m; km 3+199 - 

+205 – 6 m; 3 +213 – 3 +221 – 8 m; 

km 3+248,5 – 3+264,6 – 16 m  

122 

7.2 
D.06.02.01

a 

KNR 02-18-

0511-04-00 

Przepust z rur polietylenowych spiralnie 

karbowanych o średnicy 400 mm na ławie z 

kruszywa łamanego gr. 15 cm 

m  122 



7.3 D.08.01.01 

KSNR 00-06-

0403-03-00 

 

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 30 

cm. Ława betonowa, podsypka cementowo - 

piaskowa 

m 

str. P km – 2 +793 – 2+799 – 6 m; 

km 2+808 – 2+814 – 6 m ,; km 

2+825,5 – 2+831,5 – 6 m; km 2+848 

– 2+854 – 6 m; km 2+864 – 2+870 – 

6 m; km 2+930 – 2+936 – 6 m; km 

2+949 – 2+954 – 5 m; km 2+970,5 – 

2+981,5 – 11m; km 2+991 – 2+997 

– 6 m; km 3+098 – 3+ 104 – 6 m; 

km 3+ 142,5 – 3+ 150,5 – 8 m; km 

3+ 178 – 3+184 – 6 m; km 3+199 – 

3+205 – 6 m 

84 

7.4 D.04.01.01 
KNR 02-31-

0101-01-00 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości 

zjazdu , głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV z zał. 

i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km 

m² 84 m x 2 m = 168 m2 168 

7.5 D.04.02.01 
KNR 02-31-

0104-05-00 

Warstwa odsączająca w korycie zjazdów, 

zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 10 cm 

m²  168 

7.6 D.04.06.01 
KSNR 00-06-

0109-03-00 

Podbudowy betonowe B-10, przy grubości warstwy 

po zagęszczeniu 20 cm 
m² 84 m x 2 m = 168 m2 168 

7.7 
D.05.03.23

a 

KNR 02-31-

0511-03-01 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o 

grubości 8 cm, kolorowej, układanej na podsypce 

cementowo - piaskowej 

m²  168 

7.8 
D.05.03.05

a 

KSNR 00-06-

0309-03-04 

Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu 

asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 6 cm 

m² 

km 2+882,0 – 2+888,0 – 6 m x 2 m 

= 12 m2   

km 2+901,5 – 2+909,5 – 8 m x 2 m 

= 16 m2 

km 3+ 213,0 – 3+ 221,0 – 8 m x 2 m 

=16 m2 

km 3+248,5 – 3+264,5 – 16 m x 2 m 

= 32 m2 

76 

7.9 
D.05.03.23

a 

KNR 02-31-

0511-03-00 

Przełożenie kostki brukowej betonowej o grubości 8 

cm, układanej na podsypce cementowo – piaskowej  
m² 

km 0+200 str. P; km 1+254,5 str. L; 

km 2+343,5 str. P; km 3+218 str. L; 

km 3+394 str. L; km 3+760 str. P; 

km 3+796 str. P; km 3+820 str. L; 

km 4+393 str. P  

9 szt x 6 m x 2 m = 108 m2 

108 

 

                                                          ZJAZDY  NA  DROGI  BOCZNE  I  ZJAZDY GOSPODARCZE 

 

9.1 
D.06.02.01

a 

KNR 02-18-

0511-04-00 

Przepust z rur polietylenowych spiralnie 

karbowanych o średnicy 400 mm  na ławie  

z kruszywa łamanego gr. 15 cm 

m 

km 0+517,5 str. L; km 1+795 str. L i 

P; km 2+090 str. L; km 2+348 str. L; 

km 2+555,5 str. L; km 3+361 str. L; 

km 3+743 str. L; km 4+007 str. L   

9 szt x 7 m = 63 m 

63 

9.2 D.04.01.01 
KNR 02-31-

0101-01-00 

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości 

jezdni i chodników, głębokości 20 cm, kategoria 

gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku na odkład 

na odl. do 1 km 

m² 9 x 6 m x 3 m = 162 m2 162 

9.3 D.04.02.01 
KNR 02-31-

0104-05-00 

Warstwa odsączająca w korycie zjazdu, zagęszczanie 

mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu  

10 cm 

m² 9 x 6 m x 3 m = 162 m2 162 

9.4 D.04.04.02 
KSNR 00-06-

0113-06-00 

Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości 

warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
m² 9 x 6 m x 3 m = 162 m2 162 

9.5 
D.05.03.05

a 

KSNR 00-06-

0309-03-04 

Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu 

asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 6 cm 

m² 
km 3+200 str. L – 6 m x 2 m = 12 

m2 
12 

 

                                                         OZNAKOWANIE  PIONOWE  I  POZIOME 

 

10.1 D.07.02.01 
KSNR  00-06 

-0702-01-00 
Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm szt  54 

10.2 D.07.02.01 
KSNR 00-06-

0702-05-00 

Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o 

powierzchni ponad 0,3 m² ( znaki średniej wielkości, 

folia II generacji ) 

szt  70 



10.3 D.07.01.01 
KSNR 00-06-

0705-03-00 

Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni 

liniami segregacyjnymi przerywanymi malowanymi 

mechanicznie 

m² km 0+010 – 4+410 – 264,58 m2 264,58 

10.4 D.07.01.01 
KSNR 00-06-

0705-06-00 

Oznakowanie poziome grubowarstwowe – linie na 

przejściach dla pieszych malowane mechanicznie  

( kolor biały i czerwony ) 

m² 1 przejście – 6 m x 4 m = 24 m2  24 

 

                                                          ELEMENTY  BEZPIECZEŃSTWA  RUCHU 

 

11.1  
Analiza 

własna 

Oświetlenie przejścia dla pieszych lampami  

z zastosowaniem zasady kontrastu dodatniego  

( 2 oprawy + 2 słupy ) 

kpl  1 

11.2  
Analiza 

własna 
Znak aktywny D-6 nad przejściem dla pieszych kpl  1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KOSZTORYS OFERTOWY 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 ÷4+410 

L.p. 
Kod 

SST 
Normatyw Opis robót 

J. 

m. 
Ilość 

Cena 

jedn. 

Wartość 

robót 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 ÷4+410 

                          (zakres rzeczowy robót do wykonania w roku 2019) 

                                                          

                                                          ROBOTY  PZYGOTOWAWCZE  

 

1.1. D.01.01.01 
KSNR 00-01-

0104-03-00 

Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

pod trasy drogowe w terenie równinnym  
km 4,400   

1.2 D.01.02.01 
KNR 02-01-

0108-02-00 

Mechaniczne karczowanie zagajników średniej 

gęstości 
ha 0,4   

 Razem roboty przygotowawcze  

                                                           

                                                          ROBOTY  ZIEMNE 

 

2.1 D.02.01.01 
KSNR 00-01-

0201-08-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami z 

transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie 

kategorii III-IV. (wykonanie koryta pod poszerzenie) 

m³ 1716   

2.2 D.02.01.01 
KSNR 00-01-

0204-04-01 

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 

km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie 

urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej 

samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii 

III-IV ( Krotność 4,0 – 4 km ) 

m³ 1716   

 Razem  roboty ziemne  

                                                           

                                                          PODBUDOWA 

 

3.1 D.04.02.01 
KNR 02-31-

0104-03-00 

Warstwa odsączająca na poszerzeniach, zagęszczanie 

mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu  

10 cm 

m² 5720   

3.2 D.04.04.02 
KSNR 00-06-

0113-01-00 

Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości 

warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
m² 5720   

3.3 D.04.03.01 
KSNR 00-06-

1005-06-00 

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej – 

bitum. ( istniejąca naw. bit. ) 
m² 22000   

3.4 D.04.03.01 
KSNR 00-06-

1005-07-00 

Skropienie nawierzchni drogowych emulsją 

asfaltową 
m² 26840   

3.5 
D.05.03.05

b 

KSNR 00-06-

0108-02-00 

Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem 

asfaltowym wg PN-EN, KR-3, wbudowanym 

mechanicznie 

Mg 2013   

 Razem podbudowa  

 

                                                          ROWY 

 

8.1 D.06.04.01 
KNR 02-31-

1403-03-00 

Oczyszczenie rowu z namułu bez naruszania skarp 

rowu, grubość namułu 30 cm 
m 8800   

8.2 D.02.01.01 
KSNR 00-01-

0201-08-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami  

z transportem urobku na odległość do 1 km,  

w gruncie kategorii III-IV, samochody 

samowyładowcze ( transport gruntu z renowacji rowu 

na odkład) 

m³ 1056   

8.3 D.02.01.01 
KSNR 00-01-

0204-04-01 

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 

 1 km odległości transportu ponad 1 km przy 

przewozie urobku po drogach o nawierzchni 

utwardzonej samochodami samowyładowczymi, 

grunt kategorii III-IV ( Krotność 4,0 – 4 km ) 

m³ 1056   

 Razem rowy  



 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 ÷4+410 

                          (zakres rzeczowy robót do wykonania w roku 2020) 
 

 

                                                          NAWIERZCHNIA 

 

4.1 D.04.03.01 
KSNR 00-06-

1005-07-00 

Skropienie nawierzchni drogowych emulsja 

asfaltową 
m² 26982   

4.2 
D.05.03.05 

b 

KSNR 00-06-

0308-01-04 

Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu 

asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm 

m² 26982   

4.3 
D.05.03.05

a 

KSNR 00-06-

0309-02-04 

Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu 

asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm z uszczelnieniem złączy 

poprzecznych i podłużnych taśma asfaltowa 

m² 26542   

 Razem nawierzchnia  

                                                           

                                                          POBOCZA 

 

5.1 D.06.03.01 
KNR 02-31-

1402-05-00 

Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie – 

ścinanie o grubości 10 cm ( Krotność 0,5 – 5 cm )  

z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do  

5 km 

m² 8121   

5.2 D.06.03.01 
KSNR 00-06-

0113-05-00 

Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy 

po zagęszczeniu 10 cm 
m² 

 

8121 
  

 Razem pobocza  

                                                           

                                                          ELEMENTY  ULIC ( KRAWĘŻNIKI  I  CHODNIKI ) 

 

6.1 D.04.01.01 
KNR 02-31-

0101-01-00 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości 

chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV  

z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do  

2 km 

m² 986   

6.2 D.08.01.01 
KSNR 00-06-

0403-03-00 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 

30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo - 

piaskowa  

m 615   

6.3 D.08.03.01 
KNR 02-31-

0407-05-00 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na 

podsypce cementowo - piaskowej 
m 511   

6.4 D.04.02.01 
KNR 02-31-

0104-01-00 

Warstwa odsączająca w korycie chodnika, 

zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 10 cm 

m² 986   

6.5 D.04.06.01 
KNR 02-31-

0109-03-00 

Podbudowy betonowe ( beton B-10 ), grubość 

warstwy po zagęszczeniu 12 cm 
m² 986   

6.6 
D.05.03.23

a 

KNR 02-31-

0511-03-00 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  

o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce 

cementowo - piaskowej 

m² 986   

6.7 D.08.05.01 
KNR 02-31-

0606-03-00 

Ścieki z elementów betonowych na podsypce 

cementowo – piaskowej, grubość prefabrykatów  

15 cm 

m 80   

 Razem elementy ulic ( krawężniki i  chodniki )  

 

                                                          ZJAZDY  PRZEZ  CHODNIK 

 

7.1 D.01.02.04 
KNR 02-31-

0816-01-00 

Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe  

o średnicy 40 cm 
m 122   

7.2 
D.06.02.01

a 

KNR 02-18-

0511-04-00 

Przepust z rur polietylenowych spiralnie 

karbowanych o średnicy 400 mm na ławie z 

kruszywa łamanego gr. 15 cm 

m 122   

7.3 D.08.01.01 

KSNR 00-06-

0403-03-00 

 

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 30 

cm. Ława betonowa, podsypka cementowo - 

piaskowa 

m 84   



7.4 D.04.01.01 
KNR 02-31-

0101-01-00 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości 

zjazdu , głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV z zał. 

i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km 

m² 168   

7.5 D.04.02.01 
KNR 02-31-

0104-05-00 

Warstwa odsączająca w korycie zjazdów, 

zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 10 cm 

m² 168   

7.6 D.04.06.01 
KSNR 00-06-

0109-03-00 

Podbudowy betonowe B-10, przy grubości warstwy 

po zagęszczeniu 20 cm 
m² 168   

7.7 
D.05.03.23

a 

KNR 02-31-

0511-03-01 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o 

grubości 8 cm, kolorowej, układanej na podsypce 

cementowo - piaskowej 

m² 168   

7.8 
D.05.03.05

a 

KSNR 00-06-

0309-03-04 

Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu 

asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 6 cm 

m² 76   

7.9 
D.05.03.23

a 

KNR 02-31-

0511-03-00 

Przełożenie kostki brukowej betonowej o grubości 8 

cm, układanej na podsypce cementowo – piaskowej  
m² 108   

 
Razem zjazdy przez chodnik 

 
 

 

                                                          ZJAZDY  NA  DROGI  BOCZNE  I  ZJAZDY GOSPODARCZE 

 

9.1 
D.06.02.01

a 

KNR 02-18-

0511-04-00 

Przepust z rur polietylenowych spiralnie 

karbowanych o średnicy 400 mm  na ławie  

z kruszywa łamanego gr. 15 cm 

m 63   

9.2 D.04.01.01 
KNR 02-31-

0101-01-00 

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości 

jezdni i chodników, głębokości 20 cm, kategoria 

gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku na odkład 

na odl. do 1 km 

m² 162   

9.3 D.04.02.01 
KNR 02-31-

0104-05-00 

Warstwa odsączająca w korycie zjazdu, zagęszczanie 

mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu  

10 cm 

m² 162   

9.4 D.04.04.02 
KSNR 00-06-

0113-06-00 

Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości 

warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
m² 162   

9.5 
D.05.03.05

a 

KSNR 00-06-

0309-03-04 

Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu 

asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 6 cm 

m² 12   

 
Razem zjazdy na drogi boczne i zjazdy gospodarcze 

 
 

 

                                                         OZNAKOWANIE  PIONOWE  I  POZIOME 

 

10.1 D.07.02.01 
KSNR  00-06 

-0702-01-00 
Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm szt 54   

10.2 D.07.02.01 
KSNR 00-06-

0702-05-00 

Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o 

powierzchni ponad 0,3 m² ( znaki średniej wielkości, 

folia II generacji ) 

szt 70   

10.3 D.07.01.01 
KSNR 00-06-

0705-03-00 

Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni 

liniami segregacyjnymi przerywanymi malowanymi 

mechanicznie 

m² 264,58   

10.4 D.07.01.01 
KSNR 00-06-

0705-06-00 

Oznakowanie poziome grubowarstwowe – linie na 

przejściach dla pieszych malowane mechanicznie  

( kolor biały i czerwony ) 

m² 24   

 
Razem oznakowanie pionowe i poziome 

 
 

 

                                                          ELEMENTY  BEZPIECZEŃSTWA  RUCHU 

 

11.1  
Analiza 

własna 

Oświetlenie przejścia dla pieszych lampami  

z zastosowaniem zasady kontrastu dodatniego  

( 2 oprawy + 2 słupy ) 

kpl 1   

11.2  
Analiza 

własna 
Znak aktywny D-6 nad przejściem dla pieszych kpl 1   

 
Razem  elementy bezpieczeństwa ruchu 

 
 



   

 

Razem: X X X 
 

   Podatek VAT 23 % 

 

   
 

   Ogółem:     

 

 

 Słownie: 
 

Wartość netto: .............................................................................................................. ................................................. …….zł. 

 

Podatek VAT.................................................................................................................................. ...................................... .zł. 

 

Wartość brutto:...................................................................................................................................................................... zł.  

 

W tym wartość robót wykonanych w roku 2019 

Słownie: 

 
Wartość netto:………………………………………………………………………………………………………………zł 

Podatek VAT 23%:…………………..………………………………………………………………………………….....zł 

Wartość brutto:……………………….……………………………………………………………………………………zł 

W tym wartość robót wykonanych w roku 2020 

Słownie: 

 
Wartość netto:…………………..……..………………………………………………………………………………….zł 

Podatek VAT 23%:……………..…………………………………………………………………………………………zł. 

Wartość brutto:…………………………………………………………………………………………............................zł  

 

 

 

 

 

Podpis/y  ................................................................................................................... ................... 

( osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Uczestnika Przetargu ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOSZTORYS ŚLEPY* 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 ÷4+410 

L.p. 
Kod 

SST 
Normatyw Opis robót 

J. 

m. 
Ilość 

Cena 

jedn. 

Wartość 

robót 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 ÷4+410 

                          (zakres rzeczowy robót do wykonania w roku 2019) 

                                                          

                                                          ROBOTY  PZYGOTOWAWCZE  

 

1.1. D.01.01.01 
KSNR 00-01-

0104-03-00 

Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

pod trasy drogowe w terenie równinnym  
km 4,400   

1.2 D.01.02.01 
KNR 02-01-

0108-02-00 

Mechaniczne karczowanie zagajników średniej 

gęstości 
ha 0,4   

 Razem roboty przygotowawcze  

                                                           

                                                          ROBOTY  ZIEMNE 

 

2.1 D.02.01.01 
KSNR 00-01-

0201-08-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami z 

transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie 

kategorii III-IV. (wykonanie koryta pod poszerzenie) 

m³ 1716   

2.2 D.02.01.01 
KSNR 00-01-

0204-04-01 

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 

km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie 

urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej 

samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii 

III-IV ( Krotność 4,0 – 4 km ) 

m³ 1716   

 Razem  roboty ziemne  

                                                           

                                                          PODBUDOWA 

 

3.1 D.04.02.01 
KNR 02-31-

0104-03-00 

Warstwa odsączająca na poszerzeniach, zagęszczanie 

mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu  

10 cm 

m² 5720   

3.2 D.04.04.02 
KSNR 00-06-

0113-01-00 

Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości 

warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
m² 5720   

3.3 D.04.03.01 
KSNR 00-06-

1005-06-00 

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej – 

bitum. ( istniejąca naw. bit. ) 
m² 22000   

3.4 D.04.03.01 
KSNR 00-06-

1005-07-00 

Skropienie nawierzchni drogowych emulsją 

asfaltową 
m² 26840   

3.5 
D.05.03.05

b 

KSNR 00-06-

0108-02-00 

Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem 

asfaltowym wg PN-EN, KR-3, wbudowanym 

mechanicznie 

Mg 2013   

 Razem podbudowa  

 

                                                           ROWY 

 

8.1 D.06.04.01 
KNR 02-31-

1403-03-00 

Oczyszczenie rowu z namułu bez naruszania skarp 

rowu, grubość namułu 30 cm 
m 8800   

8.2 D.02.01.01 
KSNR 00-01-

0201-08-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami  

z transportem urobku na odległość do 1 km,  

w gruncie kategorii III-IV, samochody 

samowyładowcze ( transport gruntu z renowacji rowu 

na odkład) 

m³ 1056   

8.3 D.02.01.01 
KSNR 00-01-

0204-04-01 

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 

 1 km odległości transportu ponad 1 km przy 

przewozie urobku po drogach o nawierzchni 

utwardzonej samochodami samowyładowczymi, 

grunt kategorii III-IV ( Krotność 4,0 – 4 km ) 

m³ 1056   

 Razem rowy  



 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 ÷4+410 

                          (zakres rzeczowy robót do wykonania w roku 2020) 
 

 

                                                          NAWIERZCHNIA 

 

4.1 D.04.03.01 
KSNR 00-06-

1005-07-00 

Skropienie nawierzchni drogowych emulsja 

asfaltową 
m² 26982   

4.2 
D.05.03.05 

b 

KSNR 00-06-

0308-01-04 

Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu 

asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm 

m² 26982   

4.3 
D.05.03.05

a 

KSNR 00-06-

0309-02-04 

Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu 

asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm z uszczelnieniem złączy 

poprzecznych i podłużnych taśma asfaltowa 

m² 26542   

 Razem nawierzchnia  

                                                           

                                                          POBOCZA 

 

5.1 D.06.03.01 
KNR 02-31-

1402-05-00 

Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie – 

ścinanie o grubości 10 cm ( Krotność 0,5 – 5 cm )  

z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do  

5 km 

m² 8121   

5.2 D.06.03.01 
KSNR 00-06-

0113-05-00 

Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy 

po zagęszczeniu 10 cm 
m² 

 

8121 
  

 Razem pobocza  

                                                           

                                                          ELEMENTY  ULIC ( KRAWĘŻNIKI  I  CHODNIKI ) 

 

6.1 D.04.01.01 
KNR 02-31-

0101-01-00 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości 

chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV  

z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do  

2 km 

m² 986   

6.2 D.08.01.01 
KSNR 00-06-

0403-03-00 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 

30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo – 

piaskowa.  

m 615   

6.3 D.08.03.01 
KNR 02-31-

0407-05-00 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na 

podsypce cementowo - piaskowej 
m 511   

6.4 D.04.02.01 
KNR 02-31-

0104-01-00 

Warstwa odsączająca w korycie chodnika, 

zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 10 cm 

m² 986   

6.5 D.04.06.01 
KNR 02-31-

0109-03-00 

Podbudowy betonowe ( beton B-10 ), grubość 

warstwy po zagęszczeniu 12 cm 
m² 986   

6.6 
D.05.03.23

a 

KNR 02-31-

0511-03-00 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  

o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce 

cementowo - piaskowej 

m² 986   

6.7 D.08.05.01 
KNR 02-31-

0606-03-00 

Ścieki z elementów betonowych na podsypce 

cementowo – piaskowej, grubość prefabrykatów 15 

cm 

m 80   

 Razem elementy ulic ( krawężniki i  chodniki )  

 

                                                          ZJAZDY  PRZEZ  CHODNIK 

 

7.1 D.01.02.04 
KNR 02-31-

0816-01-00 

Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe  

o średnicy 40 cm 
m 122   

7.2 
D.06.02.01

a 

KNR 02-18-

0511-04-00 

Przepust z rur polietylenowych spiralnie 

karbowanych o średnicy 400 mm na ławie z 

kruszywa łamanego gr. 15 cm 

m 122   

7.3 D.08.01.01 

KSNR 00-06-

0403-03-00 

 

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 30 

cm. Ława betonowa, podsypka cementowo - 

piaskowa 

m 84   



7.4 D.04.01.01 
KNR 02-31-

0101-01-00 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości 

zjazdu , głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV z zał. 

i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km 

m² 168   

7.5 D.04.02.01 
KNR 02-31-

0104-05-00 

Warstwa odsączająca w korycie zjazdów, 

zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 10 cm 

m² 168   

7.6 D.04.06.01 
KSNR 00-06-

0109-03-00 

Podbudowy betonowe B-10, przy grubości warstwy 

po zagęszczeniu 20 cm 
m² 168   

7.7 
D.05.03.23

a 

KNR 02-31-

0511-03-01 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o 

grubości 8 cm, kolorowej, układanej na podsypce 

cementowo - piaskowej 

m² 168   

7.8 
D.05.03.05

a 

KSNR 00-06-

0309-03-04 

Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu 

asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 6 cm 

m² 76   

7.9 
D.05.03.23

a 

KNR 02-31-

0511-03-00 

Przełożenie kostki brukowej betonowej o grubości 8 

cm, układanej na podsypce cementowo – piaskowej  
m² 108   

 Razem zjazdy przez chodnik  

 

                                                          ZJAZDY  NA  DROGI  BOCZNE  I  ZJAZDY GOSPODARCZE 

 

9.1 
D.06.02.01

a 

KNR 02-18-

0511-04-00 

Przepust z rur polietylenowych spiralnie 

karbowanych o średnicy 400 mm  na ławie  

z kruszywa łamanego gr. 15 cm 

m 63   

9.2 D.04.01.01 
KNR 02-31-

0101-01-00 

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości 

jezdni i chodników, głębokości 20 cm, kategoria 

gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku na odkład 

na odl. do 1 km 

m² 162   

9.3 D.04.02.01 
KNR 02-31-

0104-05-00 

Warstwa odsączająca w korycie zjazdu, zagęszczanie 

mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu  

10 cm 

m² 162   

9.4 D.04.04.02 
KSNR 00-06-

0113-06-00 

Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości 

warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
m² 162   

9.5 
D.05.03.05

a 

KSNR 00-06-

0309-03-04 

Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu 

asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 6 cm 

m² 12   

 Razem zjazdy na drogi boczne i zjazdy gospodarcze  

 

                                                         OZNAKOWANIE  PIONOWE  I  POZIOME 

 

10.1 D.07.02.01 
KSNR  00-06 

-0702-01-00 
Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm szt 54   

10.2 D.07.02.01 
KSNR 00-06-

0702-05-00 

Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o 

powierzchni ponad 0,3 m² ( znaki średniej wielkości, 

folia II generacji ) 

szt 70   

10.3 D.07.01.01 
KSNR 00-06-

0705-03-00 

Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni 

liniami segregacyjnymi przerywanymi malowanymi 

mechanicznie 

m² 264,58   

10.4 D.07.01.01 
KSNR 00-06-

0705-06-00 

Oznakowanie poziome grubowarstwowe – linie na 

przejściach dla pieszych malowane mechanicznie  

( kolor biały i czerwony ) 

m² 24   

 Razem oznakowanie pionowe i poziome  

 

                                                          ELEMENTY  BEZPIECZEŃSTWA  RUCHU 

 

11.1  
Analiza 

własna 

Oświetlenie przejścia dla pieszych lampami  

z zastosowaniem zasady kontrastu dodatniego  

( 2 oprawy + 2 słupy ) 

kpl 1   

11.2  
Analiza 

własna 
Znak aktywny D-6 nad przejściem dla pieszych kpl 1   

 Razem  elementy bezpieczeństwa ruchu  

   Razem: X X X  

   Podatek VAT 23 %     

   Ogółem:     



 

Pieczątka imienna i firmowa * KOSZTORYS ŚLEPY – zestawienie pozycji elementów  rozliczeniowych, stanowiących 

podstawę płatności  z określeniem jednostki obmiaru i ilości robót wg kolejności technologicznej ich wykonania    z 

odniesieniem do KNNR – Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych, KNR – Katalog Nakładów    Rzeczowych, 

KSNR – Katalog Scalonych Nakładów Rzeczowych. 

       Dlatego do oferty załączyć i podpisać oddzielny dokument pod nazwą KOSZTORYS OFERTOWY (wzór  

       w załączeniu)    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


