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             ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
                ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

                                   Z/S W ODOLIONIE

                 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych
przy uŜyciu emulsji asfaltowej i grysów
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ZDP.272.1.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWY śEJ 14 000 EURO
I PONIśEJ PROGÓW UNIJNYCH

Przedmiot zamówienia:
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych przy uŜyciu emulsji asfaltowej i grysów

I.  Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Ulica-Szosa Ciechocińska 22
Kod 87-700 Aleksandrów Kujawski
E-mail – zdp@zdp. aleksandrow.pl
Godziny urzędowania -pn-pt. :od godz. 7.00 do godz. 15.00

II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości powyŜej 14.000 euro i poniŜej progów unijnych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-44 Prawa zamówień
publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1)Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r  Nr 113, poz. 759 z późn.
zmianami)

2)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich
moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2009r. Nr 226 , poz.1817),

3)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych   ( Dz. U. Nr 282,
poz. 1650 ).

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych przy uŜyciu emulsji asfaltowej i grysów
na drogach powiatowych wskazanych przez Zamawiającego.
Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV-45233142-6
1.Szczegółowy zakres robót zawiera remonty dróg powiatowych wg. niŜej podanego wykazu:

1) Remont cząstkowy- wyboje o głębokości 4,0cm – 2500m²
2) Remont cząstkowy- wyboje o głębokości 5,0cm - 6000m²
3) Remont cząstkowy – wyboje o głębokości powyŜej 5,0cm -5000m²

2.Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót.
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3.Podane ilości robót są ilościami szacunkowymi. Wartości  robót określone w kosztorysie ofertowym
są wartościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości robót
oraz przesunięcia ilości robót w poszczególnych asortymentach oraz  czasu ich wykonania. .
W przypadku nie wykonania całości zadania w okresie wiosenno -letnim tj. do 15 lipca 2012 r. , pozostała
część zakresu robót będzie wykonywana na wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym
przez Zamawiającego,   nie później jednak niŜ do 31 października 2012 r.
4.Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty.
 5. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie  przedmiotu  umowy  moŜe  być  wypłacane  fakturami
częściowymi  za  całkowicie  zakończone  etapy lub elementy robót ustalone  z  Zamawiającym .
 Wystawienie   faktur następuje na podstawie podpisanego przez   Zamawiającego protokołu odbioru
częściowego, a faktury końcowej na  podstawie podpisanego przez   Zamawiającego protokołu odbioru
końcowego.
6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany zakres robót na okres nie krótszy niŜ 12 miesięcy .
7. Wykonawca zaakceptuje warunki płatności – 30 dni od dnia dokonanego odbioru i przedstawienia
faktury.
IV. Części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający  nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

VI. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania całości  zamówienia: 31 października 2012r.

VIII. Warunki udziału w post ępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków .

1. W postępowaniu  mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1
ustawy Pzp :
1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia
- Wykonawca wykaŜe, Ŝe wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty drogowe,
kaŜda o wartości brutto nie mniejszej niŜ połowa ceny złoŜonej oferty brutto.
Wykonawca musi podać rodzaj, wartości robót drogowych, daty i miejsca wykonania oraz załączyć
dokument potwierdzający, Ŝe wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone.
Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana,
na podstawie oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty – wg wzoru załącznik nr 7 do SIWZ.
1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
1.3.1. Potencjał techniczny
Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje potencjałem technicznym gwarantującym przeprowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
(SST). W szczególności wymaga się wykazania co najmniej jednego zestawu składającego się z : szczotki
metalowe, ubijaki ręczne lub płyta wibracyjna, łopaty, grabie, skrapiarka,  remonter drogowy – patchmatic
Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana, na podstawie
oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty – wg wzoru załącznik nr 8 do SIWZ.

1.3.2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje:
- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej wymaganymi przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dn. 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 nr 83 poz. 578 z późn. zm), lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz przynaleŜą do właściwej
izby samorządu zawodowego.
- co najmniej  4 pracowników fizycznych posiadających doświadczenie w pracy w branŜy drogowej
minimum 2 lata,
Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana, na podstawie
oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty – wg wzoru załącznik nr 9 do SIWZ.
1.4. Sytuacji ekonomicznej finansowej
Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, Ŝe jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę nie mniejszą 300 000,00 zł. Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego
załączonego dokumentu
Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana,
na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty.
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców w/w warunki Wykonawcy mogą spełniać
łącznie.

2. Wykonawca nie moŜe podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków,  o których mowa
w art.24 ust.1ustawy Pzp.

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę , jeŜeli :
- nie podlega wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa  w art.24 ust.1  ustawy Pzp.
 W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, w/w warunek musi spełniać kaŜdy
z  Wykonawców.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia - nie
spełnia” na podstawie złoŜonych przez Wykonawcę oświadczeń  i dokumentów.

       IX.WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, JAKIE  MAJ Ą DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W
POSTĘPOWANIU :

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy naleŜy przedłoŜyć:
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru załącznik
nr 3 do SIWZ.
1.2. Wykaz robót budowlanych /drogowych/ w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentów potwierdzających (np. referencje, protokół odbioru końcowego robót), Ŝe roboty drogowe
co najmniej dwie, kaŜda o wartości brutto nie mniejszej niŜ połowa ceny złoŜonej oferty brutto, zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone    – wg wzoru załącznik nr 7
do SIWZ
1.3. Wykaz narzędzi
wg wzoru załącznik nr 8 do SIWZ.
1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia a takŜe zakresu wykonywanych
przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru załącznik
nr 9 do SIWZ.
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1.5 Oświadczenie, Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wg wzoru załącznik nr 10
do SIWZ
1.6. Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę nie mniejszą niŜ 300 000,00 zł. Fakt opłacenia polisy musi wynikać z     jej treści lub innego
załączonego dokumentu.
2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru
prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia- wg wzoru załącznik nr 6 do SIWZ, przedstawiając
w tym celu;
2.1. Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres
czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku, gdy Wykonawca wskazując
spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.
2.2. Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich
udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające takŜe listę osób, które zostaną przez ten podmiot
udostępnione - w przypadku, gdy Wykonawca wskazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu
polega na osobach innego podmiotu.

3. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy
przedłoŜyć:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ),

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie    w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 5 do SIWZ),
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu -wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,    lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie   lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu   o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
-  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert,
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące
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przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
Forma składanych dokumentów :

Oświadczenia muszą być złoŜone w formie oryginału i podpisane przez Wykonawcę. Pozostałe dokumenty
naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę na kaŜdej stronie z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem ”.
X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

KaŜdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:
adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrów Kujawskim z siedzibą w Odolionie,
87-700 Aleksandrów Kuj.
 ul. Szosa Ciechocińska 22
faksem:  nr faksu 054 2822745
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych
warunków zamówienia chyba, Ŝe pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niŜ 6 dni  przed upływem terminu
składania ofert.

XI. Osoby upowaŜnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osoby upowaŜnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: BoŜena Roszak
Tel. 054 2822745

XII. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XIII. Termin zwi ązania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert,
tj. do dnia 6 maja 2012 r.

XIV.  Opis przygotowania oferty

1) Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik  nr 1 do SIWZ.
2)Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty ( oryginały lub kopie poświadczone za zgodność  z
oryginałem) oraz oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Oferta musi być
sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemoŜliwiający niezauwaŜalne
usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, lub umocowane
przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

          3) Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego lub
upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy.

           4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno być dołączone do
oferty. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty  w formie oryginału lub kopii
poświadczonej przez notariusza.

            5) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie
zamówienia (konsorcjum firm), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać
postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika
oraz wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Ustanowione
pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej
przez notariusza.
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            6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów
dotyczących   danego Wykonawcy są poświadczane za zgodność  z oryginałem przez tego Wykonawcę.

            7) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski,
poświadczonymi przez Wykonawcę.

            8) Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę
lub osoby podpisujące ofertę.

           9) Ofertę naleŜy umieścić  w zamkniętym opakowaniu, uniemoŜliwiającym odczytanie  zawartości
bez  uszkodzenia  tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą ( firmą) i adresem
Wykonawcy,  zaadresowane na adres Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski opisane :

10. Na ofertę składają się :
a) formularz oferty (  załącznik nr 1 ),
b) kosztorys ofertowy, ( załącznik nr 2),
c) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   ( załącznik nr 3 ),
d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust.1ustawy Pzp.   ( załącznik nr 4)
e) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust.1pkt 2 ustawy Pzp.   ( załącznik nr 5)
f) wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , w szczególności odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji  zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia , niezbędnych  do  wykonania   zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych
przez nie czynności  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  -  ( załącznik nr 9 i 10  )
Do wykazu naleŜy dołączyć kserokopie aktualnych uprawnień  z branŜy budowlanej drogowej oraz aktualne
zaświadczenie o przynaleŜności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego.

        g) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone     (załącznik nr 7 )

        h ) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń ( załącznik nr 8 )
i) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca  jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę minimum   300.000 zł.
j) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

k) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

    Nazwa ( firma )   Wykonawcy

    Adres  Wykonawcy
 Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie
 Ul. Szosa Ciechocińska 22 , 87-700 Aleksandrów Kujawski
                „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych przy uŜyciu emulsji asfaltowej i
grysów  „

         „ Nie otwierać przed  dniem 6 kwietnia 2012 roku  godz.  10.00  ”.
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odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
l)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
ł) pełnomocnictwo do reprezentowania  Wykonawcy , o ile ofertę składa  pełnomocnik.
11.Wykonawca ponosi samodzielnie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty niezaleŜnie od

wyniku  postępowania
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty naleŜy składać w:
siedzibie zamawiającego
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Ulica-szosa Ciechocińska 22
Kod 87-700 Aleksandrów Kujawski
Pokój Nr 1
do dnia 6 kwietnia 2012r. do godz. 10.00
Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania , po upływie terminu do wniesienia
protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Ulica-szosa Ciechocińska 22
Kod 87-700 Aleksandrów Kujawski
Pokój Nr 1
dnia 6 kwietnia 2012r.do godz. 10.15
3. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert  zamawiający przekaŜe zebranym wykonawcom informację o
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta
jest otwierana i cena .
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być  podana w PLN cyfrowo i słownie
tj. cena brutto z wydzieloną ceną netto + VAT
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
Cena moŜe być tylko jedna.
Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania).

XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów  i sposobu oceny ofert.
1.Kryteria oceny ofert - zamawiający  uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie
do szczegółowego rozpatrywania, jeŜeli:
1.1  oferta,  spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2  oferta została złoŜona w określonym   przez zamawiającego terminie,
1.3  wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
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2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową
zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych
przez wykonawców w zakresie kaŜdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną
w poniŜszym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów
 i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niŜej podanymi kryteriami i ich
wagami :
  - cena –100 %
5. Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania określone w kaŜdym kryterium
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie
traktowany jako wartość punktowa oferty.
 6. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
 W kryterium cena zostanie zastosowany wzór :

                               cena minimalna
  Ocena punktów = cena badana        x 100 punktów x 100 %

7. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego
oferta uzyska najwyŜszą ilość punktów.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
spośród ofert uznanych za waŜne.
XVIII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
XIX. Warunki umowy
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę  z punktu widzenia
kryteriów przyjętych  w    niniejszej specyfikacji.
2.O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem .
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści  niniejszej specyfikacji
oraz danych zawartych w ofercie.
4.Postanowienia umowy zawarto w:
- wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 9
5. Wystawienie faktury  nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru
częściowego i końcowego.
XX. Środki ochrony prawnej
1. Środki ochrony prawnej określone w art. 179-198g  uPzp przysługują wykonawcom i innym osobom,
jeŜeli ich interes  prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy środki ochrony prawnej przysługują równieŜ organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym
na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa
Urzędu.
3. Środkami ochrony prawnej są :
odwołanie , zgodnie z art. 180- 198 Pzp,
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- skarga do sądu, zgodnie z art. 198a – 198g. Pzp.
XXI. Ogłoszenia wyników przetargu.
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
oraz w siedzibie zamawiającego. NiezaleŜnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
XXII. Postanowienia końcowe.
 Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeŜonych przez uczestników postępowania.
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŜszych zasad:
-  zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku,
-  zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
-  zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
 - udostępnienie moŜe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie  godzin jego
urzędowania.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Kodeks Cywilny.

Odolion, 9 marca 2012 r.

Dyrektor ZDP
Jacek Kowalewski
______________________________________
Podpis osoby uprawnionej :
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    Załączniki do SIWZ

1.  Formularz ofertowy - załącznik Nr 1,
2.  Kosztorys ofertowy - załącznik Nr 2  ,
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 p.z.p - .
     załącznik Nr 3
 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1ustawy  Prawo zamówień
     publicznych – załącznik Nr 4
 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy  Prawo zamówień
     publicznych – załącznik Nr 5
6. Zobowiązanie innych podmiotów  - załącznik Nr 6
7. Oświadczenie dotyczące  wymagań posiadania wiedzy i doświadczenia -  załącznik Nr 7
8. WyposaŜenie techniczne niezbędne do realizacji zamówienia -   załącznik Nr 8
9. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik Nr 9 i Nr 10.   
10. Wzór umowy
11. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
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                                                                                                                                    Załącznik nr 1

                                             FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
                                       W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWY śEJ 14 000 EURO I PONIśEJ PROGÓW UNIJNYCH
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu /faks .....................................................................................................
nr NIP.....................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
Dane dotyczące zamawiającego:  Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Ulica- Szosa Ciechocińska 22, Kod 87-700 Aleksandrów Kujawski
Zobowiązania wykonawcy :
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
„  Remonty cząstkowe dróg powiatowych przy uŜyciu emulsji asfaltowej i grysów”
cena brutto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
cena netto ..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)podatek
VAT.......................................................................................................zł
Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: …………………….
UwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia .......... 2012r.

Udzielam .................. miesięcy gwarancji.

Oświadczamy Ŝe  przewidujemy /nie przewidujemy  *powierzenie podwykonawcy realizacji zamówienia w
części
..............................................................................................................................................................................
......
Oświadczamy, Ŝe uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złoŜenia oferty oraz
wykonania przedmiotu objętego zamówieniem .

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty

załączam:………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
ZastrzeŜenie wykonawcy .NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie
udostępnione:…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Inne informacje wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić

______________________________________
(imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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Załącznik nr 2

                                                                              Kosztorys ofertowy
                                                            Remonty  cząstkowe  dróg  powiatowych
                                                            przy uŜyciu emulsji asfaltowej i grysów

Lp. SST  Opis robót J.m. Ilość Cena Wartość
CPV-45233142-6-Remonty cząstkowe nawierzchni

1. 05.03.17
poz.5

KNNR Nr 6, poz. 1109-0100
remonty cząstkowe nawierzchni
przy uŜyciu grysów i emulsji asfaltowej
wyboje o głębokości 4,0cm

m² 2500

2. 05.03.17
poz.5

KNNR Nr 6, poz. 1109-0200
remonty cząstkowe nawierzchni
przy uŜyciu grysów i emulsji asfaltowej
wyboje o głębokości 5,0cm

m² 6000

3. 05.03.17
poz.5

KNNR Nr 6, poz. 1109-0300
remonty cząstkowe nawierzchni
przy uŜyciu grysów i emulsji asfaltowej
wyboje o głębokości powyŜej 5,0cm

m² 5000

Razem

Podatek VAT- 23%

Ogółem:

Słownie:
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Załącznik nr 3  do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg  powiatowych przy uŜyciu emulsji asfaltowej i grysów

Wykonawca:

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

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

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

Niniejszym na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej Ustawą

Oświadczam
Ŝe podmiot, który reprezentuję spełnia warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy, dotyczące :
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Posiadania wiedzy i doświadczenia,

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia

Sytuacji ekonomicznej i finansowej

_______________________________________________________
(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 4do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków
określonych w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Remonty cząstkowe dróg powiatowych przy uŜyciu emulsji asfaltowej i grysów

Wykonawca:

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

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

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

Niniejszym zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej Ustawą, oświadczam, Ŝe podmiot,
który reprezentuję : nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków
określonych art. 24 ust. 1 Ustawy w myśl których wyklucza się .

1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a). Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę
w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi
odpowiedzialności, jeŜeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co
najmniej 5% wartości umowy;

2. Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego;

3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania
decyzji właściwego organu;

4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
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przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;

7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

______________________________________________________

(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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załącznik nr 5 do SIWZ

Oświadczenie osób fizycznych

w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawca:

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

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

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

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Remonty cząstkowe dróg powiatowych przy uŜyciu emulsji asfaltowej i grysów

Oświadczam zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) w stosunku do nas:

nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości*,

po ogłoszeniu upadłości został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, przy
czym układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego*.

______________________________________________________

(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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załącznik nr 9 do SIWZ
WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Wykonawca:

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

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

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są:
Remonty cząstkowe dróg powiatowych przy uŜyciu emulsji asfaltowej i grysów

oświadczamy, Ŝe zamówienie będzie realizowane z udziałem następujących osób :
Nazwisko i imię

osoby, którą
Wykonawca
dysponuje

Nazwisko i imię
osoby, którą

Wykonawca będzie
dysponował

Wykształcenie/
kwalifikacje Nr uprawnień

Proponowane
przeznaczenie

1 2 3 4 5

Uwaga! W przypadku wykazania osób, którymi Wykonawca będzie dysponował naleŜy
dołączyć informacj ę o podstawie dysponowania tymi osobami na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia

Wykonawca moŜe polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

____________________________________________________

(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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załącznik nr 10 do SIWZ

Wykonawca:

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

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

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

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są:

Remonty cząstkowe dróg powiatowych przy uŜyciu emulsji asfaltowej i grysów

Oświadczam, Ŝe osoby, które zostały wymienione w wykazie na załączniku nr 4 będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia i posiadają wymagane uprawnienia, tj. uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im waŜne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz aktualne zaświadczenie o przynaleŜności do właściwej izby samorządu zawodowego.

______________________________________________________

(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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załącznik nr 6 do SIWZ

ZOBOWI ĄZANIE
Innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

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

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

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

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

(pieczątka / nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby)

Zobowiązuję(emy) się do oddania do dyspozycji
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

(pieczątka / nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

Następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest:

Remonty cząstkowe dróg powiatowych przy uŜyciu emulsji asfaltowej i grysów

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

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

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

..................................................................................................................................
(naleŜy wymienić zasoby)

___________________________________________________

(data) podpis osoby uprawnionej do złoŜenia podpisu
           w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby)
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Załącznik nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE WYMAGA Ń POSIADANIA WIEDZY
I DOSWIADCZENIA

Wykonawca:

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

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

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

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są :

Remonty cząstkowe dróg powiatowych przy uŜyciu emulsji asfaltowej i grysów

Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w cz. III ust1 pkt 1.2 Specyfikacji Istotnych
warunków Zamówienia, oświadczam, Ŝe reprezentowana przez nas firma zrealizowała następujące
co najmniej dwie drogowe roboty budowlane: (dot. robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat,
przed upływem terminu składania ofert a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie)

lp
Opis robót, miejsce wykonania

Wartość robót

budowlanych brutto

Data wykonania

Początek / koniec

Suma wartości robót brutto

Wykonawca winien załączyć dokument potwierdzający, Ŝe wykazane roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

___________________________________________________

(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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 (pieczątka wykonawcy) 

                                                                                                   Załącznik nr 8  SIWZ
WYPOSAśENIE TECHNICZNE

                                     NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych

opis
(nazwa, rodzaj)

Liczba
jednostek

Forma
dysponowania

Wydajność/
wielkość

1 2 3 4
Wymaga się wykazania co najmniej jednego
zestawu składającego się z :

szczotka metalowa,

ubijaki ręczne,

płyta wibracyjna;

łopaty,

grabie,

skrapiarka,

remonter drogowy – patchmatic

Oświadczam, Ŝe dysponuję/będę dysponować* wszystkimi w/w maszynami i urządzeniami
niezbędnymi do wykonania zamówienia.
Uwaga:

W przypadku gdy wykonawca nie dysponuje a będzie dysponował potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, naleŜy załączyć pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do ich udostępnienia

___________________________________________________

(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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                                                                                                                             Wzór umowy

                                                            U M O W A   Nr ..........................

W dniu ...........................2012 r.  w  Aleksandrowie Kujawskim   pomiędzy :
Zarządem  Dróg  Powiatowych w  Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie zwanym w dalszej  treści
„ Zamawiającym”
reprezentowanym przez :

..............................................................– Dyrektor ZDP

.............................................................– Główna Księgowa
 a  ............................................................................................................................................
                 ( nazwa Wykonawcy )

zwanym  w  dalszej  treści  „ Wykonawcą „
 reprezentowanym przez  :
...........................................................................................

- została  zawarta  umowa  o  następującej  treści :
                                                                                   §1
Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z wynikiem postępowania  prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego  z dniu ..................2012r. w wyniku którego w dniu  ...................2012r. wybrano ofertę
..........................................................................................uznaną  za najkorzystniejszą do wykonania zadania.
Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania :
 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych przy uŜyciu emulsji asfaltowej i grysów

§ 2
Integralną  część  umowy  stanowi  dokumentacja dotycząca przetargu.

§ 3

Strony umowy ustalają termin realizacji przedmiotu umowy : do dnia .....................2012r.
§ 4

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy naleŜność w kwocie:
 cena netto: ...............................................zł
Podatek VAT 23 % -  ...........................................zł
Cena brutto: ................................................zł
Słownie: ................................................................................................................................

2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie  przedmiotu  umowy  moŜe  być  wypłacane  fakturami
częściowymi  za  całkowicie  zakończone  etapy lub elementy robót ustalone  z  Zamawiającym .
 Wystawienie   faktur następuje na podstawie podpisanego przez   Zamawiającego protokołu odbioru
częściowego, a faktury końcowej na  podstawie podpisanego przez   Zamawiającego protokołu odbioru
końcowego

3.Zapłata naleŜności nastąpi po wystawieniu faktury , po odbiorze robót lub części robót i sprawdzeniu
faktury przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni od daty przedłoŜenia faktury.

4.  Zapłata naleŜności wymienionej  w ust. 1 nastąpi z konta Zamawiającego
...............................................................................................................................................................

na rzecz Wykonawcy na konto   

...............................................................................................................................................................
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                                                                         § 5

Roboty objęte umową wykonane zostaną z materiałów Wykonawcy i przy uŜyciu jego sprzętu.
                                                                         § 6

Odbiór wykonanych robót nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru
 przez Wykonawcę.
                                                                        § 7

1.Funkcję kierownika robót pełnić będzie Pani (i) .....................................................................
uprawnienia budowlane  Nr  .......................................................................................................
                                                                        § 8

1.Wykonawca nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
                                                                       § 9

1.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
    a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy
        w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1
    b) za kaŜdy dzień przekroczenia terminu zakończenia robót w wysokości 500zł
    c) za kaŜdy dzień zwłoki w terminach usunięcia wad w wysokości 500zł.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy kary umownej:
   a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych  przez  Zamawiającego
       w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w  § 4 ust. 1
   b) za kaŜdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru ostatecznego w wysokości  500zł.
   c) w wysokości ustawowych odsetek za kaŜdy dzień zwłoki z zapłaty wynagrodzenia
       za wykonany przedmiot umowy.
                                                                     § 10
Strony ustalają zgodnie, Ŝe termin gwarancji wynosi 12 miesięcy
                                                                     § 11

Odbiór pogwarancyjny nastąpi po  upływie 20 dni od daty upływu okresu gwarancyjnego o którym mowa w § 10.
                                                                    § 12
1.Ewentualne spory , które mogą wynikać z realizowania niniejszej umowy , strony zobowiązują się podać
rozstrzygnięciu właściwego Sądu Powszechnego, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

                                                                    § 13

Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej waŜności formy uzgodnionego
i podpisanego przez Strony aneksu pod rygorem niewaŜności.

                                                                    § 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną.

ZAMAWIAJ ĄCY                                                                     WYKONAWCA
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        Załącznik nr 11

                  SZCZEÓŁOWA SPECYFIKACJA
                                  TECHNICZNA

                                       D.05.03.17

                Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg
                    powiatowych przy uŜyciu grysów i zastosowaniu
                                              emulsji asfaltowej
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1.Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  /SST/ są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni dróg   powiatowych.

1.2. Zakres stosowania SST
       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
       przy zleceniu  robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót  objętych SST
1.3.1. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych przy uŜyciu emulsji asfaltowej szybkorozpadowej
         i grysów bazaltowych na drogach powiatowych wskazanych  przez Zamawiającego,
         - wyboje o głębokościach:
          wyboje  o głębokości 4,0 cm  - 2500  m²,
          wyboje o głębokości  5,0 cm  -  6000 m²,
          wyboje o głębokości  powyŜej  5,0 cm   - 5000 m²
1.4. Określenia podstawowe
       Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonanych robót oraz zgodność z SST
        i  poleceniami InŜyniera.

2.    Materiały
2.1. Kruszywo
2.1. Do remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych naleŜy stosować grys bazaltowy
      (szczegółowo opisano w pkt.  5 SST) odpowiadający wymogom normy BN-84/6774-02
      oraz wytycznych technicznych oceny jakości grysów i Ŝwirów  kruszonych  produkowanych
      z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.
      Do warstw ścieralnych naleŜy stosować kruszywo kl. I.
   2.2. Kruszywo uŜywane do remontu cząstkowego powinno być kształtne, czyste oraz suche.
       Nie dopuszcza się do remontu kruszywa pochodzącego ze skał wapiennych .
       Pochodzenie kruszywa oraz jego jakość powinna być uzgodniona z InŜynierem.
       Nie zaleca się składowania grysów na poboczach lecz dowoŜenie ich bezpośrednio
       przed uŜyciem do robót.
2.3. Transport kruszywa
       Kruszywo naleŜy przewozić dowolnymi środkami transportowymi w taki sposób
       aby nie dopuścić  do jego zanieczyszczenia i zmieszania z kruszywem innego rodzaju,
       klasy lub gatunku.
2.4.  Lepiszcze.
        Do remontu cząstkowego naleŜy stosować emulsję asfaltową szybkorozpadową
        o zawartości asfaltu 65% która powinna spełniać wymagania normy BN-71/6771-02
2.5.  Transport emulsji.
        Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych.
        Dopuszcza się  stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych.
        Cysterny samochodowe, pojemniki,beczki powinny być czyste i nie zawierać resztek  innych lepiszczy.
        Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleŜy przestrzegać następujących warunków:
       - czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty wyprodukowania,
       - temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niŜsza niŜ 3 stopnie  C.
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3.    Sprzęt
       Remont cząstkowy nawierzchni dróg moŜe być wykonywany ręcznie lub mechanicznie
       następującym sprzętem:
       - szczotki metalowe,
       - ubijaki ręczne lub płyta wibracyjna,
       - łopaty, grabie,
       - skrapiarka,
       - remonter drogowy – patchmatic

4.Transport  opisano w punkcie 2 ,,Materiały”

5. Wykonanie robót
    Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, prowadzi  na swój koszt
    kontrolę ilościową i jakościową ich dostaw. Wykonawca musi posiadać świadectwo jakości
    materiałów  i przedstawić do akceptacji InŜynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność
   za bezpieczeństwo ruchu na drodze. Znaki drogowe mają być widoczne, czytelne i estetyczne.
    Wykonawca w czasie upałów przez okres wykonywania robót zobowiązany jest do pielęgnacji
    remontowanych miejsc.
    Zakres wykonywanych robót.
   - miejsca uszkodzone naleŜy oczyścić szczotkami stalowych, wykruszające części usunąć,
   - po oczyszczeniu uszkodzonego miejsca dno krawędzi tego miejsca  naleŜy ,,lancą”
     kociołka spryskać emulsją w ilości 1,4 kg/m²
   - na spryskaną powierzchnię naleŜy rozsypać grys bazaltowy frakcji 12,8 – 20,0 mm
     w ilości 25 - 30 kg/m² i odpowiednio zagęścić.
   - zagęszczoną warstwę naleŜy skropić emulsją w ilości 3,5 -4,0 kg/ m² i posypać grysem
     bazaltowym odpowiednio 6,3 -12,8 mm i 4,0-6,3mm w ilości 14 -18 kg/m² w stosunku 2:1
   -  rozsypane kruszywo naleŜy zagęścić ubijakiem ręcznym lub płytą wibracyjną,
   -  pielęgnowanie remontowanych miejsc,
   - uporządkowanie terenu po remoncie.

6.  Kontrola jakości robót.
6.1. Badania  w czasie wykonywania robót.
       Dokładność spryskania podłoŜa emulsją pod względem jednorodności i zuŜycia na 1m²

6.2. Wygląd zewnętrzny naprawionych miejsc
       Przy oględzinach zewnętrznych ustala się czy  naprawione miejsca są:
     -  przebitumowanie co charakteryzuje się wyciskaniem przez koła pojazdów śladów na nawierzchni,
     -  niedobitumowanie co charakteryzuje się ruchem ziaren kruszywa pod naciskiem stopy
        i wyrównaniem ich z miejsca naprawionego przez koła pojazdu,
7. Obmiar robót
    Jednostką obmiarową wykonania remontu cząstkowego nawierzchni przy uŜyciu emulsji asfaltowej
    i grysów jest 1m² wykonanego remontu.
    Obmiaru  robót dokonuje  Wykonawca przy udziale InŜyniera .Wyniki obmiarów stanowią załącznik
    do odbioru robót.

8. Odbiór robót
    Podstawą dokonania odbioru ostatecznego wykonania remontu cząstkowego przy uŜyciu emulsji
    asfaltowej i grysów będą następujące dokumenty i dane:
    - atesty materiałów,
    - ocena wizualna nawierzchni,
    - obmiar powykonawczy
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9. Podstawa płatności
    Płatność będzie za 1m² wykonanego remontu przy uŜyciu emulsji asfaltowej i grysu
    zgodnie z obmiarem z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń. Cena jednostkowa pozycji
    będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie:
    -  prace pomiarowe,
    -  roboty przygotowawcze,
    -  oznakowanie robót,
    -  oczyszczenie podłoŜa z usunięciem rumuszu,
    -  skropienie lepiszczem podłoŜa i powierzchni bocznej remontowanego miejsca,
    - dostarczenie kruszywa  i lepiszcza w miejsce wykonanego remontu,
    -  rozłoŜenie kruszywa w miejscach remontowanych,
    - zagęszczenie kruszywa,
    - przeprowadzenie badań,
    - uporządkowanie miejsca robót,
    - pielęgnacja remontowanych miejsc
Oraz:
Cena jednostkowa będzie obejmować:
    -  robociznę bezpośrednią,
    -  wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
    -  wartość pracy sprzętu wraz kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy
       i z  powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy),
    -  koszty pośrednie, w skład których wchodzą  płace personelu i kierownictwa budowy,
       pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
       koszty oznakowania robót, wydatki dotyczące  bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę
       placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenie oraz koszty zarządu
       przedsiębiorstwa Wykonawcy,
   -  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
      mogących wystąpić w czasie realizacji robót,
   -  podatki obliczone zgodnie z  obowiązującymi przepisami.
      Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.
      Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym
      jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej  zapłaty za wykonanie  robót
      objętych tą pozycją kosztorysową.

10.Przepisy związane
10.1. Normy

BN-71/6771-02  -  Masy bitumiczne
                               Asfaltowa emulsja kationowa

BN-84/6774-02  -  Kruszywo mineralne
                               Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

BN-70/893          - Oznaczenie aktywnej przyczepności lepiszcz bitumicznych do kruszywa
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Pieczęć wykonawcy

OFERTA
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Zamawiający  : Powiat Bydgoski,  ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

Nazwa Wykonawcy :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

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

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

tel....................................................  fax...........................................................

Regon.............................................  NIP..................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na :

Powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego

Oferujemy wykonanie 1 m2 podwójnego powierzchniowego utrwalenia (podwójne
powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami kamiennymi twardymi
(frakcja 5-8mm, 8-11mm) wraz z oczyszczeniem mechanicznym istniejącej nawierzchni jezdni)
stanowiącego przedmiot zamówienia:

za cenę brutto  /z podatkiem VAT …….. %/ .......................................... zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………….......

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

Oświadczamy, Ŝe zaoferowana cena jednostkowa, w przypadku wyboru naszej oferty,
 nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.

Przedmiotowe zamówienie wykonamy zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ,
i załącznikach do niej.

Oświadczamy, Ŝe akceptujemy termin realizacji zamówienia do dnia 31.08.2012 roku.

Oświadczamy, Ŝe akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.

Oświadczamy, Ŝe udzielamy 12 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego
przedmiotu umowy.

Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i warunki w niej zawarte przyjmujemy bez zastrzeŜeń oraz, Ŝe zdobyliśmy konieczne
informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i realizacji zamówienia.
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Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni.

Oświadczamy, Ŝe zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach w nim zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

Oświadczamy, Ŝe w ramach wykonania zamówienia zgodnie z pkt 1 niniejszej oferty
zobowiązujemy się do:

- sporządzenia projektów tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych
zatwierdzeń;

- zapewnienia znaków niezbędnych do wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonymi projektami wraz z ustawieniem.

Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia zrealizujemy siłami własnymi *.

Oświadczamy, Ŝe zamówienie zamierzamy zrealizować z udziałem podwykonawców *

- zakres zamówienia

…………………………………………………………………………………………………

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

W przypadku wyboru naszej oferty w przedmiotowym postępowaniu osobą odpowiedzialną za
realizacje umowy będzie Pan/Pani

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

Załącznikami do niniejszej oferty są :

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

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

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

*niepotrzebne skreślić

 

_______________________________________________

(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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 załącznik nr 6 do SIWZ

ZOBOWI ĄZANIE
Innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

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

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

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

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

(pieczątka / nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby)

Zobowiązuję(emy) się do oddania do dyspozycji
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

(pieczątka / nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

Następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest:

Powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego

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

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

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

..................................................................................................................................
(naleŜy wymienić zasoby)

___________________________________________________

(data) podpis osoby uprawnionej do złoŜenia podpisu
           w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby)
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Załącznik nr 7 do SIWZ
OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE WYMAGA Ń POSIADANIA WIEDZY

I DOSWIADCZENIA

Wykonawca:

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

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

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

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
Powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego

Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w cz. III ust1 pkt 1.2 Specyfikacji Istotnych
warunków Zamówienia, oświadczam, Ŝe reprezentowana przez nas firma zrealizowała następujące
co najmniej dwie drogowe roboty budowlane: (dot. robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat,
przed upływem terminu składania ofert a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie)

lp
Opis robót, miejsce wykonania

Wartość robót

budowlanych brutto

Data wykonania

Początek / koniec

Suma wartości robót brutto

Wykonawca winien załączyć dokument potwierdzający, Ŝe wykazane roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

___________________________________________________

(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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 (pieczątka wykonawcy)          Załącznik nr 8  SIWZ
WYPOSAśENIE TECHNICZNE

                                  NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego

opis
(nazwa, rodzaj)

Liczba
jednostek

Forma
dysponowania

Wydajność/
wielkość

1 2 3 4

Wymaga się wykazania co najmniej jednego
zestawu składającego się z :

rozsypywacza grysów,

skrapiarki,

walca ogumionego,

ładowarki,

środka transportowego do grysów,

środka transportowego do emulsji asfaltowej,

zamiatarki lub innego urządzenia do zbierania
grysu

Oświadczam, Ŝe dysponuję/będę dysponować* wszystkimi w/w maszynami i urządzeniami
niezbędnymi do wykonania zamówienia.
Uwaga:

W przypadku gdy wykonawca nie dysponuje a będzie dysponował potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, naleŜy załączyć pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do ich udostępnienia

___________________________________________________

(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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