Załącznik nr 1 do SIWZ
…………………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………
Adres: …………………………………………………..
Tel/fax.: ………………………………………………..
Regon: ………………………………………………….
NIP: …………………………………………………….
Dla : Gminy Goniądz, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na: Wykonanie
remontów bieżących nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie
Gminy Goniądz w 2019 r.
Część 1: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych, na drogach gminnych
Gminy Goniądz w ilości do 13000,00 t
Ja (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………..
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA …………………
………………………………………………………………………………………………
1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w dziale 4 pkt. 1) SIWZ
Część 1: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych
Gminy Goniądz w ilości do 13000,00 t za cenę :
cena 1 tony dostarczonego i wbudowanego kruszywa o uziarnieniu 0 -31,5 mm bez względu na
odległość transportu:
cena netto ……………………….............................. zł
podatek VAT ……% ……………………………..zł
cena brutto ……………………………………….... zł
(słownie: ………………………………………………………………………….... zł brutto)
RAZEM: 13000 t x cena 1 tony
cena netto ……………………….............................. zł
podatek VAT ……%………………………………..zł
cena brutto ……………………………………….... zł
(słownie: ………………………………………………………………………….... zł brutto)

2..Akceptuję termin realizacji zamówienia:
od dnia zawarcia umowy do 15 października 2019 r.
3. Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej
zastrzeżeń.
4. Akceptuję warunki określone we wzorze umowy.
5. Informuję, że Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: □ tak, □ nie.
6. Uważam się za związanym niniejszą ofertą przez okres 30 dni
7. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie
i miejscu wskazanym przez zamawiającego.
8. Oświadczamy, że podwykonawcy zamierzamy zlecić część zamówienia dotyczącą
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…..
9. Oferujemy termin płatności ……………………. dni od dnia złożenia faktury do
Zamawiającego.
10. Informuję, że (niepotrzebne skreślić):
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego;
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów/usług (podać nazwę , rodzaj towaru , usługi których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego)
…………………………………………………………………………………………….……..
o wartości bez podatku wynoszącej …………………………… zł netto.
11. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty
są :
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………
12. Oferta została złożona na …… ponumerowanych stronach.

……………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………..
(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do SIWZ
…………………………………..
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………
Adres: …………………………………………………..
Tel/fax.: ………………………………………………..
Regon: ………………………………………………….
NIP: …………………………………………………….
Dla : Gmina Goniądz, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na: Wykonanie
remontów bieżących nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie
Gminy Goniądz w 2019 r.
Część 2: Dostawa piasku lub żwiru na podsypkę przy wykonywaniu remontów chodników
w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w ilości do 1600,00 t

Ja (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………..
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA …………………
………………………………………………………………………………………………
1.Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w dziale 4 pkt. 2) SIWZ
Część 2: Dostawa piasku lub żwiru na podsypkę przy wykonywaniu remontów chodników
w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w ilości do 1600 t za cenę :
cena 1 tony dostarczonego piasku na podsypkę bez względu na odległość transportu:
cena netto ……………………….............................. zł
podatek VAT ………%…………………………..zł
cena brutto ……………………………………….... zł
(słownie: ………………………………………………………………………….... zł brutto)
RAZEM: 1600 t x cena 1tony
cena netto ……………………….............................. zł
podatek VAT ………%…………………………..zł
cena brutto ……………………………………….... zł
(słownie: ………………………………………………………………………….... zł brutto)

2. Akceptuję termin realizacji zamówienia:
od dnia zawarcia umowy do 15 października 2019 r.
3. Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej
zastrzeżeń.
4. Akceptuję warunki określone we wzorze umowy.
5. Informuję, że Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: □ tak, □ nie.
6. Uważam się za związanym niniejszą ofertą przez okres 30 dni
7. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i
miejscu wskazanym przez zamawiającego.
8. Oświadczamy, że podwykonawcy zamierzamy zlecić część zamówienia dotyczącą
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…..
9. Oferujemy termin płatności ……………………. dni od dnia złożenia faktury do
Zamawiającego.
10. Informuję, że (niepotrzebne skreślić):
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego;
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów/usług (podać nazwę , rodzaj towaru , usługi których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego)
……………………………………………………………………………………………….…..
o wartości bez podatku wynoszącej …………………………… zł netto.
11. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty
są :
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………..
12. Oferta została złożona na ……………… ponumerowanych stronach.

……………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………..
(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający: Gmina Goniądz, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

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. Wykonanie remontów bieżących nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na
terenie Gminy Goniądz w 2019 r., prowadzonego przez Gminę Goniądz, oświadczam, co
następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu na ,, Wykonanie remontów
bieżących nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy
Goniądz w 2019 r.” określone przez zamawiającego w dziale 6 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia .
…………….……. dnia ………….……. r.
(miejscowość, data)

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w dziale 6 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
..
…………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………,
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

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

…………………………………………
(podpis)

………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający: Gmina Goniądz, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
Wykonawca:
………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

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. ,, Wykonanie
remontów bieżących nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie
Gminy Goniądz w 2019 r.” prowadzonego przez Gminę Goniądz, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

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

……………………………………………..
(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:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..………

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

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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 zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………
(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.

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

…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA NR ……./2019
zawarta w dniu …………………. pomiędzy Gminą Goniądz, Plac 11 Listopada 38, 19-110
Goniądz NIP 5461377426; REGON 450669789 reprezentowaną przez:
mgr inż. Grzegorza Andrzeja Dudkiewicza – Burmistrza Goniądza
przy kontrasygnacie mgr Jolanty Gorzoch – Skarbnika Miejskiego
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
Przedsiębiorstwem ………………………………….. z siedzibą …………...………………………..
zarejestrowanym
w
………………………………………
pod
numerem
……………………… zwanym dalej „Wykonawcą” (NIP: ………………….., REGON:
………………………………….)
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………….. - ………………………………………
2. ……………………………………………. - ………………………………………
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z procedurą przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U z 2017r. poz. 1579 ze zmianami), na: ,, Wykonanie remontów
bieżących nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy
Goniądz w 2019 r.” została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
Część 1. Wykonania remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach
gminnych Gminy Goniądz, w ilości do 13 000,00 t
Część 2. Dostawy piasku na podsypkę przy wykonywaniu remontów chodników w ciągach
dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz , w ilości do 1 600,00 t
2. Jednostką obmiaru wykonanych robót będzie 1 tona dostarczonego i wbudowanego
kruszywa bez względu na odległość transportu, 1 tona dowiezionego piasku lub żwiru
bez względu na odległość transportu.
3. Zamawiający może zmniejszyć ilość dostarczonych, wbudowanych materiałów oraz
pracy sprzętu poniżej ilości określonych szacunkowo. Z tego tytułu wykonawcy nie
będą przysługiwać żadne roszczenia finansowe i prawne.
Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić
na żądanie Zamawiającego
potwierdzenie, że kruszywo użyte do remontu bieżącego nawierzchni drogowych oraz

dostarczony piasek lub żwir na podsypkę odpowiadają wymaganiom Polskich Norm i
posiadają wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości.
4. Przedmiot zamówienia o którym mowa w ust.1 powinien odpowiadać wymaganiom
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dział 3 i 4 – opis
przedmiotu zamówienia), stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca otrzyma zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia po wystawieniu
faktury VAT na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego kart drogowych lub
raportów dziennych pracy sprzętu. Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonanie
przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru robót podpisany przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowić cenę jednostkową określoną w ofercie
oraz w ust. 6 pomnożoną przez ilość faktycznie dowiezionego i wbudowanego przez
Wykonawcę kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 mm, ilość faktycznie dowiezionego piasku
lub żwiru.
3. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia opłacona będzie przez
Zamawiającego
w terminie ………………. dni od daty doręczenia faktury,
przelewem
na rachunek Wykonawcy………………………………………….
………..
4. Fakturę VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi należy złożyć do 5-go dnia
miesiąca, następującego po miesiącu w którym wykonano czynności będące
przedmiotem umowy. Złożenie dokumentów w terminie późniejszym zwalnia
Zamawiającego od dokonania zapłaty w terminie wskazanym w ust. 3 i konieczności
uiszczania odsetek za opóźnienie.
5. Faktury VAT należy wystawiać w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Goniądz, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz NIP: 5461377426
Odbiorca: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz.
6. Należność za wykonanie przedmiotu umowy rozliczana będzie w okresie miesięcznym
na podstawie niżej wymienionych cen jednostkowych zgodnych z ofertą przetargową:
Cena 1 tony dostarczonego i wbudowanego kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 mm bez względu
na odległość transportu:
cena netto ………………
zł
podatek VAT …..%............ zł,
cena brutto …………….. zł
(słownie: …………….
zł brutto)
Cena 1 tony piasku lub żwiru (dostarczonego we wskazane miejsce wraz z kosztem
transportu)
cena netto ………………… zł
podatek VAT …..%............... zł,
cena brutto ……………….
zł
(słownie:……………..
zł brutto)
7. Całkowita

wartość wynagrodzenia wykonawcy za świadczenie robót będących

przedmiotem zamówienia określonego w §1 ust. 1 Część ………nie przekroczy kwoty
brutto ………..PLN (słownie:………………………………………………………….)
zgodnie z szacunkiem kosztów wskazanych w ofercie wykonawcy.
§3
1. Zamawiający każdorazowo zgłosi Wykonawcy telefonicznie lub pisemnie
zapotrzebowanie na roboty określone w § 1 ust. 1 umowy Część ……...
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji każdej części zamówienia w terminie
………. dni od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego przez Zamawiającego.
3. Realizacja zadania o którym mowa w § 1 ust. 1 Część ……….. odbywać się będą
okresowo, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem Zamawiającego, poczynając od
dnia zawarcia umowy do dnia 15 października 2019 r.
§4
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania jakości wykonania przedmiotu umowy.
Roboty określone w § 1 ust. 1 pkt 1-3 niniejszej umowy muszą być zgodne z wymogami
obowiązujących norm i przepisów oraz posiadać właściwości określone w SIWZ.
§5
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się
zapłacić kary umowne w następujących wypadkach:
2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,02 % wartości całkowitej
zamówienia określonej w § 2 ust. 7 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu robót
wynikający z § 1 Część ……..
3. Strona odstępująca od umowy z przyczyn leżących po jej stronie zapłaci drugiej
stronie karę umowną w wysokości 10 % wartości całkowitej umowy, o której mowa
w § 2 ust. 7
z zastrzeżeniem treści ust. 4.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający na żądanie Wykonawcy
zapłaci odsetki ustawowe.
5. W przypadku opóźnienia w terminie wykonania zamówienia Zamawiający może
odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu
umowy.
6. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
7. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je z wystawionej faktury.
§6
1. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane
z wykonywaniem robót objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w dziale
3 pkt 3.1 ppkt 1-2 SIWZ - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 917) są zatrudnione na podstawie umowy o
pracę.
2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy
oraz
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na każde wezwanie
Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania, przedłożyć
Zamawiającemu, dowody potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1.
Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie na podstawie umowy o pracę mogą być :
a) oświadczenie wykonawcy /podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób, o których mowa w ust. 1. 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, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia;
b) poświadczone za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopie umów o pracę . Kopie umów powinny być zanonimizowane w sposób
zapewniający ochronie danych osobowych pracowników , zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion,
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c) inne (np. zaświadczenie ZUS, potwierdzające opłacanie składek z tytułu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, zanonimizowane kopie dowodu potwierdzające zgłoszenie
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń ).
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu określonego w ust. 2 niniejszej
umowy Zamawiający obciąży wykonawcę karą umowną za każdy dzień opóźnienia
w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust.
6 umowy.
4. Wykonawca oświadcza że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia określonego
w §1 ust. 1 umowy.
§7
Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w tym
odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
§8
1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom następujące zakresy robót określone w
ofercie przetargowej:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
3. Wykonawca może:
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej części do powierzenia Podwykonawcom;
2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie;
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;
4) zrezygnować z Podwykonawstwa.
4. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b
Pzp, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
5. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności , iż:
1) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury
lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy
zawarli:
a) zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem
są roboty budowlane lub,
b) przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są
dostawy lub usługi,
Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez
odsetek należnych Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy
o podwykonawstwie.
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty
przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych
przez Podwykonawcę;
2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę , od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają
się na przedmiot zamówienia , o którym mowa w § 1 niniejszej umowy powinno być
poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast
przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być
poprzedzone akceptacją umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projektu jej
zmian nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.
9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian
nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się , że zaakceptował ten projekt umowy lub
projekt jej zmian.
10. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w przypadku przedłożenia projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej
zmian w przypadku niespełnienia określonych w SIWZ wymagań dotyczących
umowy
o podwykonawstwo lub warunków dotyczących
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez
Zamawiającego zastrzeżeń do projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za
zgodność z oryginałem odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia
zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji
robót budowlanych przez Podwykonawcę.
12. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie
sprzeciwu, uznaje się, że zaakceptował umowę.
13. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem
są dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp.
14. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy
w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.
15. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z rozliczeniami
należnego mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców (Dalszych
Podwykonawców) lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom
(Dalszym Podwykonawcom). Oświadczenia , podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy) lub dowody
potwierdzające zapłatę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu
Podwykonawcy) powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich
wymagalnych
wynagrodzeń
Podwykonawców
(Dalszych
Podwykonawców ) wynikających z umów o podwykonawstwo.
16. Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający
zaakceptował , Wykonawca nie zapłaci w całości lub części wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z
żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
17. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących
zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w
terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania
Podwykonawcy.
18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17,
powodujących istnienie zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, Zamawiający złoży do
depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy
19. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie,
jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi

należyte wykonanie i odbiór . Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne
wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
20. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu Zamawiający potrąca
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
21. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy ,
jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.
22. Zasady dotyczące zawierania umów z Podwykonawcami mają odpowiednie
zastosowanie do Dalszych Podwykonawców.
*obowiązuje w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy.

§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być zgodne z art.144 ustawy Prawo zamówień
publicznych w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia niniejszej umowy i wymagają dla
swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez każdą ze stron.
Zamawiający przewiduje istotne zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty , na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy polegające na zmianie wysokości
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
§ 10
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w ust. 2 i 4.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
3) jakość przedmiotu umowy nie spełnia wymagań określonych w opisie przedmiotu
zamówienia,
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni licząc od powzięcia
wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3.
4. 4.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego
wezwania, w terminie dłuższym niż 2 tygodnie od upływu terminu na zapłatę faktury
określonego
w niniejszej umowie;
2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia.
1. 5.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 11
Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do kontaktu w trakcie realizacji umowy:
1) Zamawiający: ….........................................................................................................;
2) Wykonawca: …..........................................................................................................;
§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy,
w tym Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
§ 13
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy rzeczowo Sąd
Powszechny w Białymstoku.
§ 14
Umowę niniejszą sporządza się w
trzech
egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki do umowy:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2. Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY:
……………………………………

WYKONAWCA:
……………………………………

Załącznik Nr 5 do SIWZ
Zamawiający: Gmina Goniądz, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Wykonanie remontów bieżących
nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2019 r.”

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczam, że*:
□ Wykonawca …………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres Wykonawcy)

nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2019 r. poz. 369), co pozostali Wykonawcy,
którzy złożyli oferty w tym postępowaniu.
□ Wykonawca …………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres Wykonawcy)

należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2019 r. poz. 369), co Wykonawca
…………………………………………………………………………………………………...
(należy wskazać wszystkich Wykonawców, z którymi występują powiązania kapitałowe).

W związku z ww. okolicznością, przedstawiam dowody, że powiazania ze wskazanym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam również, 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.
Załączniki (dowody) do oświadczenia:

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Powyższe oświadczenie składane jest Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
tj. informacji z otwarcia ofert.

* odpowiednie zaznaczyć

…........................................................
(data i podpis wykonawcy)

Załącznik Nr 6 do SIWZ
ZOBOWIĄZANIE (wzór)
innego podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji
zamówienia
Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres podmiotu składającego zobowiązanie :
……………………………………………………………………………………………
Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji w/w Wykonawcy niezbędnych zasobów
wiedzy i doświadczenia /potencjału technicznego/osób zdolnych do wykonania zamówienia
*) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia publicznego na: ,,Wykonanie
remontów bieżących nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy
Goniądz w 2019 r.”
na następujących zasadach:
1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:
…………………………………………………………………………………………………
2. Sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę
wykonywaniu zamówienia:

przy

…………………………………………………………………………………………………
3. Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem:
………………………………………………………………………………………………….
4. Zakres wykorzystania innego podmiotu oraz okres w jakim inny podmiot będzie brał
udział przy wykonywaniu zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...................
Powyższy dokument Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w
art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
……………………………………
(data)

………………………………………………
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela

podmiotu składającego zobowiązanie)

*) niepotrzebne skreślić UWAGA: należy złożyć tylko w przypadku jeżeli Wykonawca będzie korzystał z zasobów innego
podmiotu przy realizacji zamówienia.

Załącznik nr 7 do SIWZ
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Wykonanie remontów bieżących nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie
Gminy Goniądz w 2019 r.
Kod CPV 45.23.31.40-2 „Roboty drogowe"
1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót(STW i OR)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (STW i OR) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu bieżącego nawierzchni żwirowej i gruntowej,
dostarczenie piasku w miejsca remontowanych chodników dla pieszych w ciągach dróg gminnych na
terenie Gminy Goniądz.
1.2.
Zakres stosowania Specyfikacji technicznej (STW i OR) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych STW i OR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem remontu bieżącego nawierzchni żwirowej i gruntowej, dostarczenie piasku
w miejsca remontowanych chodników dla pieszych dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz.
1.4.
Określenia podstawowe
Nawierzchnia żwirowa - nieulepszona nawierzchnia drogowa, której warstwa ścieralna jest wykonana
z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza lub spoiwa.
Naprawa średnia - remont cząstkowy z uzupełnieniem warstwy górnej na odcinkach
z większymi jej ubytkami.
Odnowa nawierzchni - naprawa kapitalna po znacznym ubytku grubości nawierzchni lub znacznej
liczbie wybojów lub kolein, powodujących nieopłacalność wykonania napraw cząstkowych lub
naprawy średniej.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z poleceniem
zamawiającego.
Zamawiający każdorazowo będzie wyznaczać odcinki dróg objęte realizacją zamówienia oraz termin
wykonania tych robót.
1.5.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas
realizacji
robót
Wykonawca
będzie
przestrzegać
przepisów
dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz
sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy wykonaniu zamówienia oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej,
1.5.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca
ponosi
odpowiedzialność
za
bezpieczeństwo
ruchu
drogowego
oraz
oznakowanie prowadzonych robót i utrudnienia związane z wykonywanymi robotami. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robót wykonawca będzie:
utrzymywać teren wykonania robót w stanie umożliwiającym komunikację, podejmować wszelkie
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości do osób
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania.
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.5. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do zakończenia robót.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki sposób, aby droga bądź jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas aż do
momentu odbioru.
2.
Materiały
Materiały do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być odpowiedniej jakości i muszą spełniać
wymagania dla kruszyw naturalnych stosowanych do wykonywania remontów nawierzchni
żwirowych lub gruntowych.
Dostarczone i wbudowane kruszywo naturalne frakcji 0 – 31,5 mm musi być zgodne
z wymaganiami określonymi w art. 10 ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 1409 ze
zmianami), musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm i posiadać wymagane przepisami prawa
atesty , certyfikaty lub świadectwa jakości.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskiwanie
materiałów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Uziarnienie kruszywa:
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach.
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1, powinna mieścić się pomiędzy
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą
stabilizacji mechanicznej.
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kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową,
kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę).

2.2.

Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
Lp. Wyszczególnienie właściwości
Wymagania
Badania według
1
Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m)
od 2 do 10
PN-EN 933-1
2
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż
5
PN-EN 933-1
3
Zawartość ziarn nieforemnych % (m/m), nie więcej niż
35
PN-EN 933-4
4
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % (m/m), nie więcej niż 1
PN-88/B-04481
5
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub
II wg PN-88/B-04481, %
od 30 do 70
BN-EN 933-8
6
Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 35
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku
do straty masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż
30
PN-EN 1097-2
7
Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niż
3
PN-EN 1097-6
8
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %
(m/m),
5
PN-EN 1367-1
nie więcej niż
9
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO 3, %(m/m), 1
PN-EN 1744-1
nie więcej niż
10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS ³ 1,00
80
b) przy zagęszczeniu IS ³ 1,03
120
PN-S-06102
3.
Sprzęt
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót.
Liczba i wydajność
sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w SIWZ, wskazaniach zamawiającego oraz w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
3.2.
Sprzęt stosowany do wykonania napraw nawierzchni
W zależności od zakresu robót oraz sposobu ich wykonania, Wykonawca powinien wykazać się
możliwością wykonywania prac następującym sprzętem :
Samochody samowyładowcze,
Równiarki do profilowania nawierzchni,
Walce samojezdne do zagęszczania nawierzchni
4.
Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2.
Transport materiałów
Kruszywa można
przewozić
dowolnymi
środkami
transportu,
w
warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym
zawilgoceniem.
5. Wykonanie robót
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonanych robót.
5.2.
Zasady wykonywania robót.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
roboty przygotowawcze,
naprawę nawierzchni,
roboty wykończeniowe (równanie i profilowanie).
Przy naprawie nawierzchni rozróżnia się następujące sposoby wykonania robót:
remont cząstkowy, obejmujący naprawę pojedynczych wybojów lub kolein, naprawę średnią
obejmującą remont cząstkowy wybojów lub kolein oraz uzupełnienie warstwy górnej na odcinkach
z większymi jej ubytkami, odnowę nawierzchni, obejmującą naprawę kapitalną z remontem
cząstkowym wybojów i kolein oraz ułożeniem warstwy górnej do pełnej grubości.
5.3.
Zasady konserwacji nawierzchni
Zapobieganie częstym naprawom nawierzchni nieulepszonej wymaga starannej i stałej konserwacji
w okresie jej istnienia.
Zapewnienie prawidłowego stanu nawierzchni, niezależnie od sposobu wykonania konstrukcji jezdni
oraz od pory roku powinno dotyczyć przede wszystkim:
należytego utrzymania profilu poprzecznego i podłużnego, w celu szybkiego odpływu wód
deszczowych z jezdni i korony drogi,
utrzymania przepływu wody w rowach przez likwidację zanieczyszczeń (zamulenia,
zarastania trawą rozmycia), tj. oczyszczenia rowów, naprawę uszkodzeń i przywrócenie im
pierwotnego kształtu oraz spadków podłużnych,
5.4.
Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy na podstawie wskazań zamawiającego:
ustalić lokalizację terenu robót,
5.5.
Roboty ziemne
Ewentualne występujące towarzyszące roboty ziemne należy wykonać w sposób zgodny ze
wskazaniami zamawiającego.
5.6.1. Remont cząstkowy nawierzchni żwirowej
Naprawy cząstkowe nawierzchni żwirowej wykonuje się, gdy na powierzchni jezdni utworzą się

wyboje (doły) lub koleiny, ale grubość nawierzchni jest dostateczna do przeniesienia istniejącego
obciążenia ruchem. Remont cząstkowy nawierzchni polega na:
zasypaniu dna wyboju lub koleiny mieszanką żwirową.
Pożądane jest prowadzenie napraw cząstkowych po deszczu, kiedy nawierzchnia jest jeszcze wilgotna.
5.6.2. Naprawa średnia nawierzchni żwirowej
Naprawę średnią nawierzchni żwirowej wykonuje się, gdy na powierzchni jezdni tworzą się wyboje lub
koleiny, a grubość nawierzchni uległa niewielkiemu zmniejszeniu na krótkich odcinkach drogi.
W ramach naprawy średniej nawierzchni żwirowej należy wykonać:
remont cząstkowy, zgodnie z zaleceniami punktu 5.6.1,
uzupełnienie warstwy kruszywa w warstwie górnej, zgodnie z zaleceniami punktu 5.6.3.
5.6.3. Odnowa nawierzchni żwirowej
Odnowę (naprawę kapitalną) nawierzchni żwirowej należy wykonać, jeśli:
grubość górnej warstwy nawierzchni dwu- i trzy warstwowych zmaleje do 2 cm lub
nawierzchni jednowarstwowej zmaleje do 4 cm,
grubość górnej warstwy jest jeszcze dostateczna, lecz liczba dołów (wybojów) i kolein na
dłuższym odcinku jest tak duża, że przeprowadzenie napraw cząstkowych jest utrudnione
i nieopłacalne.
Przy odnowie nawierzchni żwirowej trzeba wykonać kolejno następujące roboty:
1)
wypełnić wyboje i koleiny żwirem oraz je zagęścić,
2)
rozścielić mieszankę żwirową w takiej ilości, aby po zawałowaniu łącznie ze starą
warstwą uzyskać pierwotną grubość,
3)
sprofilować (najlepiej równiarką) rozścielony żwir oraz zagęścić.
5.7.
Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z umową. Do robót wykończeniowych należą prace
związane z równaniem i profilowaniem itp.,
roboty porządkujące otoczenie terenu robót (usunięcie kamieni).
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć
złożoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STW i OR .
6.2.
Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.
Wyszczególnienie robót
Częstotliwość
Wartości dopuszczalne
badań
1
2
3

4

Wyznaczenie
powierzchni
do
naprawy nawierzchni
Roboty przygotowawcze
Wykonanie naprawy nawierzchni
(remontu
bieżącego),

1 raz

Tylko

Ocena ciągła
Ocena
ciągła

Wg pktu 5
Wg pktu 5

Roboty wykończeniowe (równanie i Ocena
profilowanie)
ciągła

niezbędna powierzchnia

Wg pktu 5

6.3.
Badania wykonanych robót
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:
- wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy nawierzchni,
- poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do pozostałej powierzchni jezdni
i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 tona dostarczonego i wbudowanego kruszywa naturalnego,
1 tona dostarczonego na miejsce przebudowy chodników piasku lub żwiru.
8.
Odbiór robót
Zamawiający będzie potwierdzać ilość dowiezionego materiału i wykonanych usług w kartach
drogowych lub w raportach dziennych pracy sprzętu. Na koniec każdego miesiąca Zamawiający dokona
odbioru polegającego na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót poprzez zatwierdzenie kart
drogowych lub raportów dziennych pracy sprzętu i podpisaniu kart.
9.
Podstawa płatności
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę pomnożona przez faktycznie
wykonane roboty.
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności i wymagania składające się na jej
wykonanie.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej będzie obejmować :
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu, wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, oznakowanie robót, wykonanie
naprawy nawierzchni według ustaleń specyfikacji technicznej, przeprowadzenie pomiarów wymaganych
w niniejszej specyfikacji.
10.
Przepisy związane
Ogólne specyfikacje techniczne (OST) D-M-00.00.00 Wymagania ogólne Inne materiały.

Załącznik Nr 8 do SIWZ
Klauzula informacyjna dla Wykonawców biorących udział w postępowaniach
ogłaszanych przez Urząd Miejski w Goniądzu.
Oświadczam, że przed podpisaniem zapoznałem się z klauzulą informacyjną
znajdującą się poniżej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzach ofertowych,
innych dokumentach składanych na wezwanie w tracie trwania postępowania oraz danych
zawartych w umowie przez Urząd Miejski w Goniądzu celu przeprowadzenia postępowań
udzielenia zamówienia publicznego w trybie ustawy Pzp.
................................................
(podpis Wykonawcy)

Klauzula informacyjna:
1) Administratorem danych jest Urząd Miejski w Goniądzu, ul. ul Plac 11 Listopada 38,
tel. 85 738 00 43, email: kancelaria.um@goniadz.pl
2) Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail – iod.um@goniadz.pl tel. 85 738 00 43
3) Dane są zbierane w celu kontaktowania się z Wykonawcami postępowania, oraz w celu
sprawozdawczości przekazywanej do UZP i UPUE
4) Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora tj.art. 6 pkt.1 ust a-b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

5) Dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom: inni Wykonawcy postępowania,
osobom, które wystąpią o wgląd do dokumentacji postępowania na mocy Ustawy o dostępie
do informacji publicznej, Urzędowi Zamówień Publicznych i Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej
6) Dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie postępowania. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, Urzędzie Miejskim
w Goniądzu przechowywać będzie umowę przez cały czas jej trwania
7) Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych,
ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu do przetwarzania danych
8) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
9) Podanie danych zawartych w formularzu jest wymogiem ustawowym w związku z
przepisami ustawo prawo zamówień publicznych
10) Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.

.......................................................
(podpis Wykonawcy)

