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GMINA OSTRÓDA 
Ul. Jana III Sobieskiego 1 

14 – 100 Ostróda 
 
 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2015,  

poz. 2164) na: 

 

realizację zadania 

„Remonty cząstkowe dróg  o nawierzchni gruntowej oraz dróg o nawierzchni bitumicznej na 

terenie gminy Ostróda w roku 2016.” 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
                                                                                   Zatwierdził, dnia: 13.04. 2016 
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A.  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
 

 
ROZDZIAŁ I - DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 
GMINA OSTRÓDA 
 
Adres: 
Ul. Jana III Sobieskiego 1 
14-100 Ostróda 
 
Tel/fax   89 676 07 80/ 89 676 07 90  
 
Strona internetowa: www.bip.gminaostroda.pl 
 

 Godziny urzędowania: od 07:30 do15:30 

 
      Uwaga: Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na 

adres: 
 

Urząd Gminy Ostróda 
ul. Jana III Sobieskiego 1 

14-100 Ostróda 
Znak postępowania: ZP.271.2.2016 

 

 
ROZDZIAŁ II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2015, poz. 2164)  oraz przepisów wykonawczych do 
niej, zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

 

 
ROZDZIAŁ III - INFORMACJE OGÓLNE DLA WYKONAWCÓW 

 

 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej SIWZ, wraz z załącznikami stanowi  

dokument, który obowiązuje wykonawców i zamawiającego podczas całego postępowania 
przetargowego. 

2. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.  
3. Wykonawca winien zapoznać się z SIWZ. 
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 
ust. 4 ustawy Pzp. 

5. Każdy wykonawca ubiegający się o zamówienie przedłoży tylko jedną ofertę tj. jedno 
oświadczenie woli zawarcia z zamawiającym umowy, której istotne postanowienia zostały 
określone na podstawie SIWZ. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem 
zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.  

6. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 

http://www.bip.gminaostroda.pl/
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8. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. 
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
10. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
11. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenie nastąpi w PLN. 
12.   Zamawiający udostępni jawne dokumenty postępowania na zasadach określonych w Rozdziale XI 

SIWZ. 
 

 
ROZDZIAŁ IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg o nawierzchni gruntowej i dróg o nawierzchni 
bitumicznej na terenie Gminy Ostróda. 
 
Zakres rzeczowy w zakresie remontów cząstkowych dróg gruntowych i dróg o nawierzchni bitumicznej 
z podziałem na części.  Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części, zgodnie z 
dokonanym wyborem.) 

 
 

a) Część nr  1 - remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej grysami z emulsją z 
materiału Wykonawcy 

 
Jednostką obmiarową jest 1m2. 
 

      Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres czynności: 
w miejscach wyznaczonych do remontu należy usunąć skruszony materiał czyścić powierzchnię 
 a następnie skropić emulsją asfaltową w ilości 1-2 l/m2 nieco szerzej poza odwód uszkodzenia 
 i równomiernie rozsypać grys 6,3 do10,0 w ilości 7-9 dm2/m2. Czynności te należy powtórzyć aż 
do wypełnienia głębszych ubytków. Miejsce remontu wstępnie zagęścić następnie całą naprawioną 
nawierzchnię skropić emulsją asfaltową w ilości 1,3 - 1,5 dm2/m2 i równomiernie rozsypać 
grys 2-4 w ilości 6-8 dm2/m2.Do zagęszczenia przystąpić po rozpoczęciu procesu wiązania 
charakteryzującego się zmianą barwy emulsji na ciemniejszą. Przyjmuje się średnią grubość 
wyboju 6-10 cm. Przy wybojach głębszych cena do rozliczenia wykonania za 1m2 będzie 
przyjmowana proporcjonalnie do głębokości wyboju za każdy następny 1 cm głębokości. 

       Roboty wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i w temperaturze otoczenia nie niższej niż 
       100 C. 
 

b)  Część nr 2 - remont dróg gruntowych gruzem betonowym skruszonym z materiału 
Wykonawcy 
 

      frakcji 0.31,5 mm do 0,43 mm. Jednostką obmiarową jest wykonanie 1 m2  
      wyremontowanej  nawierzchni gr. śr. 0,12 mb. 
 
      Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres czynności: 

 transport materiału na wyznaczone miejsce wbudowania do 25 km od siedziby Gminy, 

 w miejscach wyznaczonych do remontu należy oczyścić powierzchnię a następnie wypełnić 
ubytek w nawierzchni drogi gruzem betonowym skruszonym, w zależności od potrzeb i 
zagęścić,  

 po zagęszczeniu należy usunąć nadmiar kruszywa i powtórnie dogęścić. 
 
 

c) Część  nr 3 - remont dróg gruntowych destruktem z materiału Wykonawcy. 
 
      Jednostką obmiarową jest wykonanie 1 m2 o grubości 0,12 mb. 
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      Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres czynności: 

 transport materiału na wyznaczone miejsce wbudowania do 30 km od siedziby Gminy 

 w miejscach wyznaczonych do remontu należy oczyścić powierzchnię a następnie wypełnić 
ubytek destruktem w zależności od potrzeb i zagęścić, 

 wyprofilować drogę w miejscu wbudowanego materiału, 

 po zagęszczeniu należy usunąć nadmiar kruszywa i powtórnie dogęścić. 
 

d) Część nr 4 - remont dróg gruntowych destruktem z materiału Zamawiającego. 
 

    Jednostką obmiarową jest wykonanie 1 m2 o grubości 0,12 mb. 
 

    Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres czynności: 

 transport materiału na wyznaczone miejsce wbudowania do 30 km od siedziby Gminy 

 w miejscach wyznaczonych do remontu należy oczyścić powierzchnię 
a następnie wypełnić ubytek destruktem w zależności od potrzeb i zagęścić  

 wyprofilować drogę w miejscu wbudowanego materiału 

 po zagęszczeniu należy usunąć nadmiar kruszywa i powtórnie dogęścić. 
 

e) Część nr 5 – remont dróg gruntowych mieszanką stabilizacyjną 0-31,5 mm z materiału 
Wykonawcy 
 

      Jednostką obmiarową jest wykonanie 1 m2 o grubości 0,12 mb. 
 

      Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres czynności: 

 transport materiału na wyznaczone miejsce wbudowania do 30 km od siedziby Gminy 

 w miejscach wyznaczonych do remontu należy oczyścić powierzchnię a następnie wypełnić 
ubytek mieszanką stabilizacyjną w zależności od potrzeb i zagęścić  

 wyprofilować drogę w miejscu wbudowanego materiału 

 po zagęszczeniu należy usunąć nadmiar kruszywa i powtórnie dogęścić. 
  

f) Część nr 6 - profilowanie dróg gruntowych równiarką samojezdną. 
 
  Jednostką obmiarową jest 1 m2 drogi. 
 
  Naprawa nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego: 
 
Profilowanie drogi: 
Profilowanie nawierzchni gruntowej należy rozpocząć od wykonania rowków odwadniających 
głębokości max. 20 cm z jednoczesnym przemieszczeniem uzyskanego gruntu na koronę drogi. 
Przemieszczony grunt wyrównuje się w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym przy użyciu 
równiarek samojezdnych. 
Profilowanie drogi na dłuższym odcinku, na którym znajduje się większa liczba wybojów, kolein itp., ma 
za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyrównania jej nierówności w celu lepszego 
odwodnienia drogi. Profilowanie najlepiej jest wykonywać po średnim deszczu, gdy grunt jest 
nawilgocony, co ułatwia zarówno ścinanie gruntu na wygórowaniach.                 
Liczba przejazdów równiarek do uzyskania należytego profilu jest różna i zależna od stopnia 
zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania. 
 
W czasie profilowania równiarka powinna: 

 wyrównywać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału 
wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody oraz z 
nierównomiernego zagęszczenia jezdni, 

 odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku 
środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein, nadać odpowiedni profil poprzeczny w 
celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia, 
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 wykonać rowy odwadniające głębokości max.20 cm wzdłuż profilowanej drogi. 
 

Profilowaną drogę zaleca się, ze względów organizacyjnych, podzielić na odcinki, które równiarka 
może naprawić w ciągu 1 dnia. Ostateczne wyrównanie korony drogi z nadaniem wymaganych 
spadków podłużnych i z zachowaniem 5% spadku poprzecznego należy wykonać poprzez kolejne 
przejścia równiarki 

 
       
 O ile w dokumentach  stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki 

towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy 
własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako 
określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych jakim mają 
odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w 
dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów 
niż podane w opisie przedmiotu zamówienia (równoważnych), pod warunkiem zapewnienia 
parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający 
wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymaganych 
parametrów technicznych i jakościowych. 

 
       Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Załączniku  

nr 1 pkt. 7 do SIWZ części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  

           Pozostałe wymagania i sposób postępowania w przypadku powierzenia wykonania części 
przedmiotu zamówienia podwykonawcom zawarty został w projekcie umowy (zał. nr 5) 
załączonym do niniejszej SIWZ w tym:  

            - wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i 
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu, 

         - informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z 
uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi 
przedkładania zamawiającemu,  
 

 
         Główny przedmiot: 45.23.31.42-6: roboty w zakresie naprawy dróg; 

 

 
ROZDZIAŁ V - ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

 

 
Zamawiający   przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt. 6 ustawy Pzp. o wartości do 50% zamówienia podstawowego 
 
 
 
 

 
 

ROZDZIAŁ VI - TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
 

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy.  
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 2. Termin zakończenia realizacji zamówienia:  do 15.11.2016r. 
 

 
ROZDZIAŁ VII - OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

1) Uprawnienia do wykonywania określonej czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. 

2) Wiedza i doświadczenie. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. 

3) Potencjał techniczny. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. 

4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. 

5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. 

 
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu  

 
2.  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 oraz  art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp 
Zamawiający na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.  z 
2015r. poz. 184,1618 i 1634) złożą odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba że 
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji 
pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca wraz z ofertą 
zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji 
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się 
odpowiednio. 
W przypadku oferty wspólnej dokumenty, składa oddzielnie każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną.  

 3.   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych  
        do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
       podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
       w   takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi  
       zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu  
       pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
       na potrzeby wykonania zamówienia.  
4.   Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 3, odpowiada solidarnie  
       z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,  
      chyba  że  za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
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5.  Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, polega  
      na   zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, a podmioty  
      te  będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od  
      wykonawców  przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów  
      wymienionych rozdziale VIII. Pkt. 1.1. siwz . 
6.  Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie dokumentów i 

oświadczeń, na zasadzie „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub 
oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Brak któregokolwiek z w/w oświadczeń 
i, dokumentów, pełnomocnictw i załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie 
skutkował wykluczeniem Wykonawcy na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy (z zastrzeżeniem art. 
26 ust. 3 i 4 ustawy). 

 

 
ROZDZIAŁ VIII - WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE NALEŻY 
DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW I WYMAGAŃ SIWZ W 

POSTĘPOWANIU 
 

 
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć 

do Formularza ofertowego następujące dokumenty: 
 

1.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia,  
o których mowa w Rozdziale VII, Wykonawca przedłoży n/w dokumenty (art. 24 ust.1 
ustawy):  

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert.  
 

b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania Ofert, 
 

c) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub zaświadczenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert,  
 

d) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 
Ustawy prawo zamówień publicznych, albo informacja, że wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.  
 

e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,   zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII SIWZ: 

 -  pkt 1.1. lit. a, b, c - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 A. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed terminem składania ofert 

 B. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
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na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert 

  
 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. A) i B) zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem.  

 

f) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 
do SIWZ.  

 
 

g). Oświadczenie Wykonawcy, w trybie art. 22 ust 1 Ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 2 do SIWZ 

 
2.   Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w Rozdziale VIII ust. 1 niniejszej 
specyfikacji: 

Dokumenty, o których mowa pkt. 1.1. lit. d); lit. f); g) winny być złożone w oryginale. Dokumenty, o 
których mowa w punkach 1.1. lit. a); lit. b), lit. c); winny być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń 
woli w imieniu wykonawcy. 
 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

3.  W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. Konsorcjum) lub przez 
spółkę   cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty 
wymienione w  punkcie 1.1. lit. a)-d); lit. f) niniejszej specyfikacji oraz w pkt. 1.1. lit. e) niniejszej 
specyfikacji – jeżeli wykonawca ma siedzibie lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej). 

   

 Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarciu umowy. Do oferty należy 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału, podpisane przez osoby upoważnione do 
składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 

 Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego. 

 
 
4.  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

Do oferty należy dołączyć: 
1/.  Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.,  
 

 

 
ROZDZIAŁ IX - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 

 
ROZDZIAŁ X -TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
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1. Zgodnie z art. 85 ustawy Pzp wszyscy wykonawcy pozostają związani ofertą na okres 30 dni 
licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

 

 
ROZDZIAŁ XI - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

 
1. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ  

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie 
długopisem, spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie, zdekompletowanie.   
Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na niej własnoręcznego 
podpisu – art. 78 KC. 

3.  Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku, niż język polski winien 
być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja 
polskojęzyczna jest wersją obowiązującą. 

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami 
ustawowymi. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne 
Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie 

5. Załączniki do oferty winny być złożone na drukach stanowiących załączniki do SIWZ lub zgodnie 
ze wzorem tych druków pod warunkiem zachowania ich merytorycznej treści. Oferta, wszystkie 
dokumenty, załączniki i oświadczenia wymienione w specyfikacji (każda zapisana strona) muszą 
być napisane/wypełnione na maszynie, komputerze lub ręcznie pismem czytelnym, 
ponumerowane, podbite pieczątką firmową i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania firmy w obrocie zgodnie z aktem rejestracyjnym lub upoważnieniem do 
reprezentowania i wymogami ustawowymi, 

6. W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu, powyższa kopia powinna być 
potwierdzona własnoręcznym podpisem, poprzedzonym dopiskiem „za zgodność z oryginałem” 
przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt .4. 

7. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez wykonawcę treści winny być 
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. 

8. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę. 

10. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się 
w jednym egzemplarzu. 

11. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst jednolity: Dz.U. z 
2003r. nr 153, poz. 1503 ze zm., co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie 
składania ofert, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – 
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część niezłączona z jawną 
częścią oferty w sposób trwały”. 
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ROZDZIAŁ XII - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

 
1. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w 

tym podatek VAT. 

2. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które są konieczne do przygotowania i 

złożenia oferty. 

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, 

czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

4. Cena ofertowa nie będzie podlegać waloryzacji w toku realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
 

 
ROZDZIAŁ XIII - TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

 

 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert.  

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 1. 

4. Pytania wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie. 
Zamawiający niezwłocznie prześle treść  zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, 
którzy pobrali SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na swojej stronie 
internetowej. 

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania.  

6. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z art. 38 ust. 4-6 ustawy, może dokonać 
modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w 
każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej 
zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej  i będzie dla wykonawców 
wiążąca. 

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści 
informację na stronie internetowej. 

 
 

 
ROZDZIAŁ XIV - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
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1. Kompletną ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie. Na 

kopercie muszą się znaleźć następujące oznaczenia: 
 

„Przetarg – „Remonty cząstkowe dróg  o nawierzchni gruntowej oraz dróg o nawierzchni 

bitumicznej na terenie gminy Ostróda w roku 2016.” 
 

 
 

Nie otwierać przed   29 kwietnia  2016 godz. 10.30 
 

Oprócz opisu j/w na kopercie winna znaleźć się nazwa i adres wykonawcy. 
 
2. Zamkniętą i opieczętowaną kopertę zawierającą ofertę należy składać w terminie do dnia  

29 kwietnia 2016r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, 14-100 Ostróda ul. Jana III 
Sobieskiego 1, pok. Nr 202 (I piętro sekretariat) 

3. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert przesłanych pocztą, jeżeli nie zostaną doręczone 
Zamawiającemu do czasu wyznaczonego na składanie ofert. W przypadku braku w/w danych 
zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, 
np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku 
składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.  

4.  Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 
niezwłocznie zwrócone wykonawcom, natomiast oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane. 

 

 
ROZDZIAŁ XV - ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 

 

 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert 

pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, 
poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana  
oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. 

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. 
4. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną 
dołączone do oferty. 

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i 
poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

6. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, koperty ofert 
wycofywanych nie będą otwierane. 

 

 
ROZDZIAŁ XVI - MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

 
1. Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego. 
2. Publiczne komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2016.r o godz. 10.30 w siedzibie 

Zamawiającego, Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, w Sali 
sesyjnej Urzędu Gminy III piętro. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania rzeczoznawców do oceny ofert. 
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4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwarcie ofert jest jawne.  
6. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

a/. Nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę ofertową oraz inne informacje, 
które Zamawiający może podać zgodnie z Ustawą Pzp (art. 86, ust. 4). 

7. Informacje te Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 
otwarciu ofert, na ich wniosek.  

8. Dalsze prace Komisji Przetargowej odbędą się bez udziału wykonawców. 
9. Zamawiający dokona badania ofert. Oferty, które nie będą spełniać wymogów SIWZ oraz 

naruszają zasady ustawy zostaną rzez Zamawiającego odrzucone. Odrzucenie oferty nastąpi 
zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 Ustawy Pzp. 

10. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, zgodnie z art. 87 ustawy 
Pzp. 

11. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących 
złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza 
zmiany ceny. 

12. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia 
lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie 
wyjaśnień, tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny. Zgodnie z art. 90 ust. 2 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 
spoczywa na wykonawcy. 

13. Poprawianie omyłek nastąpi w sposób określony w art. 87 Ustawy Pzp. 
 

 
ROZDZIAŁ XVII - KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT 
 

 
     

 

1. Kryterium wyboru oferty:  

1) cena, znaczenie kryterium: 95%; 

2) czas na rozpoczęcie realizacji robót, liczony od zgłoszenia przez przedstawiciela 

Zamawiającego, znaczenie kryterium: 5%. 

2. Opis kryterium:  

1) kryterium cena: maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową. 

2) kryterium: czas na rozpoczęcie realizacji robót, liczony od zgłoszenia przedstawiciela 

Zamawiającego : maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najkrótszym zaoferowanym 

czasem. Wykonawca może zaoferować czas na rozpoczęcie realizacji robót, liczony od 

zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego w pełnych godzinach w przedziale od 48 do 96 

godzin. Kryterium nie dotyczy wystąpienia uszkodzenia (awarii) jezdni lub chodnika stanowiącego 

zagrożenie dla ruchu pojazdów lub pieszych, w takim przypadku Wykonawca zabezpieczy 

uszkodzoną część jezdni, chodnika w ciągu 3 godzin od zgłoszenia, w tym dni świąteczne i wolne 

od pracy. 

 
Należy podać czas w pełnych godzinach w przedziale od 48 do 96  godzin. Gdy wykonawca poda czas 
krótszy niż minimalny możliwy do zaoferowania, Zamawiający przyjmie że wykonawca oferuje czas 48  
godzin. Jeżeli wykonawca nie wypełni pozycji, Zamawiający przyjmie że wykonawca oferuje czas 96 
godzin. Jeżeli wykonawca poda czas dłuższy niż maksymalny możliwy do zaoferowania oferta zostanie 
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odrzucona. Jeżeli wartość nie zostanie podana w pełnych godzinach, Zamawiający zgodnie z 
zasadami matematycznymi zaokrągli ją do najbliższej liczby naturalnej, w przedziale od 48 do 96. 

 

 

3. Sposób oceny ofert: wg wzoru: 

1) w kryterium cena: 

oferta najtańsza 

oferta badana x 100 x 95 % 

2) w kryterium czas na rozpoczęcie realizacji robót (…): 

najkrótszy zaoferowany czas na rozpoczęcie realizacji robót 

czas na rozpoczęcie realizacji robót w ofercie badanej   x 100 x 5 % 

Jako najkorzystniejsza, w każdej części, zostanie wybrana oferta, która uzyska największą łączną 

ilość punktów. 

 
4.  Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana wszystkim wykonawcom ubiegającym się o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz zamieszczona na stronie internetowej i w siedzibie 
Zamawiającego.  
5. Do wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający wyśle odrębne pismo określające 
termin i miejsce zawarcia umowy 
 
 

 
ROZDZIAŁ XVIII - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

 
 
 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 

 
ROZDZIAŁ XIX - ZAWARCIE UMOWY 

 

 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ  
kryterium wyboru. 

2. O wykluczeniu wykonawcy(ów), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje określone 
w art. 92 ust. 1 pkt. 1 (informację o wyborze oferty) na stronie internetowej 
www.bip.gminaostroda.pl oraz siedzibie Zamawiającego. 

4. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym 
pismem, przed upływem terminu związania ofertą, nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania 
przez wykonawcę zawiadomienia o wyborze oferty. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 4 jeżeli: 
- zostanie złożona tylko jedna oferta,  
- nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

6. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy Wykonawcy w przypadku ich 
niedostarczenia:  
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 1) Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu kopię 
umowy określającej przede wszystkim: zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy 
realizacji Umowy, termin związania porozumieniem na czas nie krótszy niż czas wynikający z 
Umowy, wskazanie przedstawiciela, zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w 
zakresie realizacji przedmiotu Umowy. 

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp. 

8. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział dokonanie 
takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. 

9. Nawiązując do pkt. 8  niniejszego rozdziału, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści 
umowy: 

 Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w sytuacjach: 
1) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności,  
2) Wystapienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy. 
3) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 

4) Zmiany zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę 
według postanowień § 7 umowy. 

5) W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT,. 
10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w 

szczególności:  
- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy (np. zmiana 

numeru rachunku bankowego) 
- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 

Uwaga: Wszystkie powyższe postanowienia tworzą katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno 
przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę 

  11.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od  umowy w wyjątkowych sytuacjach,  
zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164). 

 

 
ROZDZIAŁ XX - OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być formułowane na piśmie 

na adres Zamawiającego, przesyłane faksem: Uważa się je za złożone w terminie, jeżeli ich treść 
dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia –  Zbigniew Tomczyk 
- w sprawach dotyczących przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia – Magdalena 

Wajdyk 
 

 
ROZDZIAŁ XXI - POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH 

 

 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 
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Pzp, przysługują ośrodki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony 
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.  

2.  W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

     W pozostałych przypadkach niż wyżej wymienione odwołanie nie przysługuje. 
3.  W przypadku: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na 
które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie 
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku 
uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona 
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 
www.bip.gminaostroda.pl. 

7. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1)  15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia. 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

8/. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI 
ustawy Pzp. 

10.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

 
ROZDZIAŁ XXII - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

 
1. Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Pzp gdy: 

-  nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu 
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na  

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty, 

- w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o 
takiej samej cenie, 

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

-  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie 
podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie  zamówienia publicznego. 

2. Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp o unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
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ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem  
terminu składania ofert 
złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. 
 - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia Zamawiający na wniosek 
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia. 
 

ROZDZIAŁ XXIII - Strona internetowa Zamawiającego 

 

1. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.gminaostroda.pl. 
2.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz informacje dotyczące prowadzonego 

postępowania zamieszczane są w BIP na stronie internetowej: www.bip.gminaostroda.pl 
 

ROZDZIAŁ XXIV - Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

 
 
1.  Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach 
obcych. 
2. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 
 
 

 

ROZDZIAŁ XXV - Aukcja elektroniczna 

 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o 
zamówienie publiczne. 
 
 

 

ROZDZIAŁ XXVI - Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie 

publiczne. 

 

 
ROZDZIAŁ XXVII - Określenie wymagań, gdy przy realizacji przedmiotu zamówienia 

będą brały udział osoby bezrobotne, młodociane lub niepełnosprawne 
 

 
Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia 
uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym 
zakresie. 
 
 

 
ROZDZIAŁ XXVIII - Postanowienia końcowe 

http://www.bip.gminaostroda.pl/
http://www.bip.gminaostroda.pl/
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp ze 
stosownymi aktami wykonawczymi; Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 290) Prawo 
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r.  poz. 1232 z późn. zm.) 

2. Ujawnianie uczestnikom postępowania treści protokołu, ofert oraz wszelkich informacji zawartych 
w składanych oświadczeniach i zaświadczeniach w trakcie prowadzonego postępowania za 
wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w tym informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odbywać się będzie, po złożeniu wniosku.  
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załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 
Znak postępowania: ZP.271.2.2016 
 
Nazwa firmy (wykonawcy): ..............................                               ........................ , dnia ............... 
...................................................................... 
 
Adres wykonawcy: ...........................................  
...................................................................... 
 
Województwo: ................................................. 
 
NIP: ............................................................... 
 
...................................................................... 
numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym 

 

Zamawiający: 

GMINA OSTRÓDA 
UL. JANA III SOBIESKIEGO 1 

14-100 OSTRÓDA 
 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

realizację inwestycji pn. „Remonty cząstkowe dróg  o nawierzchni gruntowej oraz dróg o 

nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Ostróda w roku 2016.” 
 

 
 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia  za cenę: 

część 1- remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej grysami z emulsją z materiału 
Wykonawcy ……………………… PLN brutto  za m2 (słownie: ………………………………………… 
złotych brutto). 
 

 część 2 - remont dróg gruntowych gruzem betonowym kruszonym z materiału Wykonawcy 

……………………… PLN brutto  za m2 (słownie: ………………………………………… złotych brutto). 

 

część 3- remont dróg gruntowych destruktem z materiału Wykonawcy  

……………………… PLN brutto  za m2 (słownie: ………………………………………… złotych brutto). 

 

część 4 - remont dróg gruntowych destruktem z materiału Zamawiającego  

……………………… PLN brutto  za m2 (słownie: ………………………………………… złotych brutto). 

 

część 5– remont dróg gruntowych mieszanką stabilizacyjną 0-31,5 mm z materiału Wykonawcy 
 

……………………… PLN brutto  za m2 (słownie: ………………………………………… złotych brutto). 
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część 6- profilowanie dróg gruntowych równiarką samojezdną 

 

 ……………………… PLN brutto  za m2 (słownie: ………………………………………… złotych brutto). 

 

2. Czas na rozpoczęcie realizacji robót, liczony od zgłoszenia przez przedstawiciela 

Zamawiającego1: 

część 1: ……… godzin(y). 

część 2: ……… godzin(y). 

część 3: ……… godzin(y). 

część 4: ……… godzin(y). 

część 5: ……… godzin(y). 

część 6: ……… godzin(y). 

 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2016r. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni, licząc od upływu 

terminu składania ofert. 

 
3. Termin wykonania zamówienia, oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (projekt umowy). Zakres prac przewidzianych do 
wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

4.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia 
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. 

7. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom część zamówienia w zakresie.................................... . 

 

8. W sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z …………………………………………… 

/imię i nazwisko/ telefon kontaktowy/ 

 

9. Załączniki do niniejszej oferty stanowią: 

1. …………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………….. 

 

                                                 
1 należy podać czas w pełnych godzinach w przedziale od 48 do 96 godzin. Ocena w kryterium będzie przyznana zgodnie  
z postanowieniami  siwz. Gdy wykonawca poda czas krótszy niż minimalny możliwy do zaoferowania, Zamawiający przyjmie że wykonawca oferuje czas 
48 godzin. Jeżeli wykonawca nie wypełni pozycji, Zamawiający przyjmie że wykonawca oferuje czas 96  godzin. Jeżeli wykonawca poda czas dłuższy niż 
maksymalny możliwy do zaoferowania oferta zostanie odrzucona. Jeżeli wartość nie zostanie podana w pełnych godzinach, Zamawiający zgodnie z 
zasadami matematycznymi zaokrągli ją do najbliższej liczby naturalnej, w przedziale od 48 do 96. 
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10. Następujące informacje i dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  z 2003r. Nr 153, poz. 
1503) i nie mogą być udostępnione do publicznej wiadomości. 
1. …………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………….. 

 
11.Oferta została złożona na ............ ponumerowanych stronach. 
 

....................................... 
           (miejscowość, data)          

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

podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania   

                             wykonawcy  

Informacja dla wykonawcy: 
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy 
 i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez 
osobę podpisującą ofertę. 
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załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 
............................................................. 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy/wykonawców) 

 
 
 

 

OŚWIADCZENIE  
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1  

ustawy Pzp  

 

Znak postępowania: ZP.271.2.2016 
 
 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację 

inwestycji pn.. „Remonty cząstkowe dróg  o nawierzchni gruntowej oraz dróg o 

nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Ostróda w roku 2016.” 

oświadczam(y), że spełniam(y) warunki, dotyczące:  
 

 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 posiadania wiedzy i doświadczenia; 

 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

 sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 
 
 
....................................... 
           (miejscowość, data)          

 
 

......................................................... 
podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania   
                             wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

24 

 

 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

...................................................................... 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy/wykonawców) 

 
OŚWIADCZENIE  

Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp 
 

Znak postępowania: ZP.271.2.2016 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację 

inwestycji pn. „Remonty cząstkowe dróg  o nawierzchni gruntowej oraz dróg o 

nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Ostróda w roku 2016.” 

 
Zgodnie z art.44 ustawy jak wyżej, w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie 
 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ....................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................ 
/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/ 

 
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze 

 
oświadczam(my), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy): nie podlega(my) wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności 
karnej z art.297kk 
 

 

 

....................................... 
           (miejscowość, data)          

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

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania   
                       wykonawcy  
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Znak postępowania: ZP.271.2.2016 

 

Załącznik nr 4 
 

 ................................... 
  (pieczęć wykonawcy) 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji 

pn. „Remonty cząstkowe dróg  o nawierzchni gruntowej oraz dróg o nawierzchni bitumicznej na 

terenie gminy Ostróda w roku 2016.”zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164)  
 
1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.) 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

…..   

 
 ....................................... 
           (miejscowość, data)          

.................................................................. 
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

wykonawcy 

 

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
....................................... 
           (miejscowość, data)          
 

.................................................................. 
                            podpis osoby uprawnionej do reprezentowania   
                                  wykonawcy  

 

 

 

* UWAGA:  - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 

 
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności 
karnej z art.297kk 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

UMOWA (projekt dla każdej części zamówienia) 

 
Zawarta  w dniu ……………...  w ………………….pomiędzy  
Gminą Ostróda z siedzibą w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego1, 14-100 Ostróda, reprezentowaną 
przez Wójta Gminy Ostróda – Bogusława Fijasa 
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Teresy Ołowskiej 

zwaną w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,  

a 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
NIP......................................................................... 
REGON.................................................................. 
KRS ………………………………………………….. 
zwaną dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez: 
………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 

§ 1. 
1. W oparciu o przeprowadzony przetarg nieograniczony, Zamawiający powierza, a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania „Remonty cząstkowe dróg  o nawierzchni gruntowej oraz dróg o 

nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Ostróda w roku 2016.”w części: 

 
Część 1 - remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej grysami z emulsją z materiału 
Wykonawcy. 
 
Cześć 2 - remont dróg gruntowych gruzem betonowym skruszonym z materiału Wykonawcy. 
                             
Część 3 - remont dróg gruntowych destruktem z materiału Wykonawcy. 
 
Część 4 - remont dróg gruntowych destruktem z materiału Zamawiającego. 

 
Część  5 – remont dróg gruntowych mieszanką stabilizacyjną 0-31,5 mm z materiału Wykonawcy 

 
Część 6 - profilowanie dróg gruntowych równiarką samojezdną. 
 
Na warunkach wskazanych w ofercie z dnia...... 
 
2. szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy.  
 

§ 2. 
1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia (robocizna, materiały-w przypadku 

wykorzystania materiału Wykonawcy, praca sprzętu) 
określa się  na kwotę: ……………………………… PLN brutto za m2,  (słownie: 
…………………………………………………………………………………………………………… złotych 
brutto). 

2. Łączna wartość umowy nie przekroczy kwoty ........................... 
3. Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje zakres określony w § 1 umowy. 
4. Rozliczenie robót następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie wystawionych przez 

Wykonawcę faktur. Podstawą obliczenia należności za dany miesiąc rozliczeniowy jest iloczyn m2 
remontowanej powierzchni oraz ceny brutto za 1 m2 , określonej w § 2 ust. 1 umowy, w oparciu o ich 
faktyczne wykonanie potwierdzone w protokole odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego 
wskazanego w § 6 ust. 1. Należność za wykonane roboty Zamawiający opłaci w terminie do 30 dni 
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od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączonym protokółem 
bezusterkowego odbioru robót, z zastrzeżeniem postanowień  § 7. 

5. Za zwłokę w terminie płatności określonym w ust. 4 Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości 
ustawowej. 

6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 
1, ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. 

 
§ 3. 

1. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada 2016r., sukcesywnie 
w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. 

2. Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi w ciągu ……… godzin licząc od zgłoszenia przez 
przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 6 ust. 1, określającego zakres, lokalizację. W 
przypadku wystąpienia uszkodzenia (awarii) jezdni lub chodnika stanowiącego zagrożenie dla ruchu 
pojazdów lub pieszych, Wykonawca zabezpieczy uszkodzoną część jezdni lub chodnika w ciągu 3 
godzin od zgłoszenia, w tym dni świąteczne i wolne od pracy. 

3. Nieprzystąpienie Wykonawcy do rozpoczęcia robót lub niewykonanie ich w terminie określonym w 
ust. 2, powoduje naliczenie przez Zamawiającego kar umownych w wysokości 0,01 % za każdą 
rozpoczętą godzinę zwłoki w podjęciu prac lub 0,1 % za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 
zakończeniu robót, liczonych od kwoty maksymalnej za cały okres obowiązywania umowy, o której 
mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego bądź wadliwego wykonania robót, Zamawiający może 
odmówić wypłaty należnego wynagrodzenia- w przypadku wad trwałych, lub wstrzymać wypłatę 
należnego wynagrodzenia- w przypadku wad możliwych do usunięcia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty maksymalnej za cały okres obowiązywania 
umowy, o której mowa w § 2 ust. 2. 

6. W przypadku nieudokumentowania przez Wykonawcę posiadania aktualnego ubezpieczenia,  
o którym mowa w § 6 ust. 3 i 4, Zamawiający może naliczyć i potrącić z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia  określonego w § 2 ust. 2, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki w zawarciu stosownej umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień 
§ 4 ust. 3 lit. d. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. 

8. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. 

 
§ 4. 

1. W razie powstania 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 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia niewywiązania się którejkolwiek ze Stron z warunków określonych 
niniejszą umową, Strona druga może odstąpić od umowy w formie pisemnej w terminie 30 dni od 
stwierdzenia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. 

3. Odstąpienie od  umowy, o którym mowa w ust. 2, w szczególności może nastąpić jeśli: 
a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót, w szczególności nie 

zachowuje terminów, o których mowa w § 3 ust. 2; 
b) Wykonawca nie przestrzega prawa budowlanego lub realizuje roboty niezgodnie ze sztuką 

budowlaną; 
c) stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem; 
d) w przypadku nieposiadania przez Wykonawcę aktualnego ubezpieczenia, o którym mowa w 

§ 6 ust. 4; 
e) jeżeli został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy; 
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f) jeżeli w postępowaniu egzekucyjnym zostanie zajęty majątek Wykonawcy o znacznej 
wartości. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do 
inwentaryzacji robót wykonanych, celem sporządzenia protokółu zdawczo-odbiorczego. 

5. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do inwentaryzacji jak w ust. 4, Zamawiający dokonana 
w/w czynności jednostronnie. 

 
§ 5. 

1. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót 
wykonanych zgodnie ze zgłoszeniem, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

2. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 2 dni od dnia otrzymania 
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności niezbędne świadectwa kontroli jakości. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie jest gotowy do 
odbioru  z powodu niezakończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady nadające się do usunięcia, 
Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, Strony ustalają nowy termin odbioru, co nie zwalnia 
Wykonawcy z zapłacenia kar umownych za zwłokę zgodnie z § 3 ust.  3 i ust. 4. 

7. Datę odbioru końcowego wykonanych robót stanowi dzień podpisania przez Strony bezusterkowego 
protokółu odbioru.  

8. W przypadku nieprzystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w obowiązującym terminie z jego 
winy, Wykonawca dokona odbioru jednostronnego wiążącego obie Strony. 

 
§ 6. 

1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją robót jest 
inspektor – Zbigniew Tomczyk lub inna upoważniona przez Wójta Gminy Ostróda osoba. 

2. Osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi z ramienia Wykonawcy jest- 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i prawidłowe oznakowanie 
prowadzonych robót oraz pokrywa wszelkie zaistniałe u użytkownika dróg szkody powstałe wskutek 
zaniedbania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia przez cały okres realizacji 
przedmiotu umowy oraz do udokumentowania  posiadania polisy na każde żądanie Zamawiającego, 
na dowolnym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
§ 7. 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą: 
- zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: 
………………………………………………………………………….…………………………………………
………… 
(część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy) 
lub 
/- nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom 

2. Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w trakcie realizacji zamówienia 
zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu 
jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć 
Zamawiającemu zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian, 
nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował projekt umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmianę. 
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4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmianę, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia.  

5. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia mu przez Wykonawcę poświadczonej za 
zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi 
pisemnego sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował umowę o podwykonawstwo lub jej zmianę.  

6. Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w trakcie realizacji zamówienia na 
roboty budowlane zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy, lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o wartości mniejszej  
niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50.000,00 zł brutto. 

7. Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane 
powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w siwz i zawierać w szczególności: 
1) szczegółowy zakres przedmiotu umowy, 
2) termin wykonania przedmiotu umowy, 
3) wartość zamówienia, 
4) termin płatności, 
5) informację o konieczności przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia od podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców o otrzymaniu całkowitego wynagrodzenia za wykonane roboty 
budowlane i że z tego tytułu podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy nie będą zgłaszać żadnych 
roszczeń. 

6) informację o konieczności przedłożenia Zamawiającemu przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, zgody Wykonawcy na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą.  

8. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są usługi lub dostawy 
powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w siwz i zawierać w szczególności: 
1) szczegółowy zakres przedmiotu umowy, 
2) termin wykonania przedmiotu umowy, 
3) wartość zamówienia, 
4) termin płatności, 
5) informację o konieczności przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia od podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców o otrzymaniu całkowitego wynagrodzenia za wykonane usługi i 
dostawy i że z tego tytułu podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy nie będą zgłaszać żadnych 
roszczeń. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie łączącego ich stosunku prawnego. 
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówionej roboty budowlanej, usługi lub 
dostawy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności płatności wynagrodzenia należnego na 
jego rzecz od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców i 
dalszych podwykonawców  o otrzymaniu całego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, 
usługi lub dostawy i że z tego tytułu podwykonawcy i dalsi podwykonawcy nie będą zgłaszać 
żadnych roszczeń.  

11. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 10, 
Zamawiający uprawniony jest zatrzymać należność Wykonawcy wynikającą z faktury w 
zabezpieczenia roszczeń podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego. 
W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego ustawowe odsetki ani jakiekolwiek 
odszkodowania. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej 
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zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania takiej informacji od Zamawiającego. 

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub przedłożeniu Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi.  

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

16. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, w trakcie realizacji 
zamówienia- w wysokości 5% wynagrodzenia  określonego w § 2 ust. 2, 

2) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej 
zmiany, w trakcie realizacji zamówienia- w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 2 
ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

3) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej 
zmiany, w trakcie realizacji zamówienia- w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w 
§ 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

4) w przypadku braku zmiany umowy z podwykonawcą w zakresie terminu zapłaty zgodnie z ust. 9, 
w trakcie realizacji zamówienia- w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 2 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy- w wysokości 0,2% wynagrodzenia  określonego w § 2 ust. 2 za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury z 
protokołem odbioru, 

 
§ 8. 

 
 

1 Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w sytuacjach: 
1) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności,  
2) Wystapienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy. 
3) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 

4) Zmiany zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę 
według postanowień § 7 umowy. 

5) W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT,. 
2.    Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w 

szczególności:  
- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy (np. zmiana 

numeru rachunku bankowego) 
- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 
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Uwaga: Wszystkie powyższe postanowienia tworzą katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno 
przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę 

  3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od  umowy w wyjątkowych sytuacjach,  
zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164). 

 
 
 

§ 9. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu materiałów 

zgodnych ze złożoną ofertą. 
2. Każda zmiana materiałów w stosunku do złożonej oferty uzgadniana będzie z Zamawiającym. W 

przypadku wbudowania przez Wykonawcę materiału droższego niż przewidziany w ofercie, nie 
będzie on stanowił dla Zamawiającego kosztu dodatkowego. 

3. Zastosowane przez Wykonawcę materiały budowlane muszą spełniać Polskie Normy przenoszące 
normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy, posiadać stosowne atesty lub certyfikaty oraz muszą spełniać wymogi 
ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 

4. Na każde żądanie Zamawiającego, materiały podlegające wbudowaniu zostaną poddane badaniom 
w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

5. W przypadku stwierdzenia, iż zbadane materiały nie spełniają obowiązujących norm, Wykonawca 
dokona ich wymiany na materiał spełniający obowiązujące normy na własny koszt, pokryje też koszt 
przeprowadzonych badań. 

6. Materiały pochodzące z demontażu urządzeń istniejących oraz gruz i urobek z robót ziemnych 
Wykonawca jest zobowiązany przewieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 
§ 9. 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy określone Kodeksem 
Cywilnym, Prawem budowlanym oraz uPzp. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu. 
3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2 pisma dostarczone pod adres 

wskazany  
w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osobę trzecią. 
6. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
7. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa 

dla Zamawiającego. 
8. Integralną część umowy stanowi szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowiący załącznik nr 1 do 

umowy. 
 
 

Wykonawca:       Zamawiający: 
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Załącznik Nr 1 do umowy 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy (w odniesieniu do poszczególnych części) 

 
a) Część nr  1 - remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej grysami z emulsją z 

materiału Wykonawcy 
 

Jednostką obmiarową jest 1m2. 
 

      Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres czynności: 
w miejscach wyznaczonych do remontu należy usunąć skruszony materiał czyścić powierzchnię 
 a następnie skropić emulsją asfaltową w ilości 1-2 l/m2 nieco szerzej poza odwód uszkodzenia 
 i równomiernie rozsypać grys 6,3 do10,0 w ilości 7-9 dm2/m2. Czynności te należy powtórzyć aż 
do wypełnienia głębszych ubytków. Miejsce remontu wstępnie zagęścić następnie całą naprawioną 
nawierzchnię skropić emulsją asfaltową w ilości 1,3 - 1,5 dm2/m2 i równomiernie rozsypać 
grys 2-4 w ilości 6-8 dm2/m2.Do zagęszczenia przystąpić po rozpoczęciu procesu wiązania 
charakteryzującego się zmianą barwy emulsji na ciemniejszą. Przyjmuje się średnią grubość 
wyboju 6-10 cm. Przy wybojach głębszych cena do rozliczenia wykonania za 1m2 będzie 
przyjmowana proporcjonalnie do głębokości wyboju za każdy następny 1 cm głębokości. 

       Roboty wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i w temperaturze otoczenia nie niższej niż 
       100 C. 
 

b)  Część nr 2 - remont dróg gruntowych gruzem betonowym skruszonym z materiału 
Wykonawcy 
 

      frakcji 0.31,5 mm do 0,43 mm. Jednostką obmiarową jest wykonanie 1 m2  
      wyremontowanej  nawierzchni gr. śr. 0,12 mb. 
 
      Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres czynności: 

 transport materiału na wyznaczone miejsce wbudowania do 25 km od siedziby Gminy, 

 w miejscach wyznaczonych do remontu należy oczyścić powierzchnię a następnie wypełnić 
ubytek w nawierzchni drogi gruzem betonowym skruszonym, w zależności od potrzeb i 
zagęścić,  

 po zagęszczeniu należy usunąć nadmiar kruszywa i powtórnie dogęścić. 
 
 

c) Część  nr 3 - remont dróg gruntowych destruktem z materiału Wykonawcy. 
 
      Jednostką obmiarową jest wykonanie 1 m2 o grubości 0,12 mb. 

 
      Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres czynności: 

 transport materiału na wyznaczone miejsce wbudowania do 30 km od siedziby Gminy 

 w miejscach wyznaczonych do remontu należy oczyścić powierzchnię a następnie wypełnić 
ubytek destruktem w zależności od potrzeb i zagęścić, 

 wyprofilować drogę w miejscu wbudowanego materiału, 

 po zagęszczeniu należy usunąć nadmiar kruszywa i powtórnie dogęścić. 
 

d) Część nr 4 - remont dróg gruntowych destruktem z materiału Zamawiającego. 
 

    Jednostką obmiarową jest wykonanie 1 m2 o grubości 0,12 mb. 
 

    Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres czynności: 

 transport materiału na wyznaczone miejsce wbudowania do 30 km od siedziby Gminy 
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 w miejscach wyznaczonych do remontu należy oczyścić powierzchnię 
a następnie wypełnić ubytek destruktem w zależności od potrzeb i zagęścić  

 wyprofilować drogę w miejscu wbudowanego materiału 

 po zagęszczeniu należy usunąć nadmiar kruszywa i powtórnie dogęścić. 
 

e) Część nr 5 – remont dróg gruntowych mieszanką stabilizacyjną 0-31,5 mm z materiału 
Wykonawcy 
 

      Jednostką obmiarową jest wykonanie 1 m2 o grubości 0,12 mb. 
 

      Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres czynności: 

 transport materiału na wyznaczone miejsce wbudowania do 30 km od siedziby Gminy 

 w miejscach wyznaczonych do remontu należy oczyścić powierzchnię a następnie wypełnić 
ubytek mieszanką stabilizacyjną w zależności od potrzeb i zagęścić  

 wyprofilować drogę w miejscu wbudowanego materiału 

 po zagęszczeniu należy usunąć nadmiar kruszywa i powtórnie dogęścić. 
  

f) Część nr 6 - profilowanie dróg gruntowych równiarką samojezdną. 
 
  Jednostką obmiarową jest 1 m2 drogi. 
 
  Naprawa nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego: 
 
Profilowanie drogi: 
Profilowanie nawierzchni gruntowej należy rozpocząć od wykonania rowków odwadniających 
głębokości max. 20 cm z jednoczesnym przemieszczeniem uzyskanego gruntu na koronę drogi. 
Przemieszczony grunt wyrównuje się w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym przy użyciu 
równiarek samojezdnych. 
Profilowanie drogi na dłuższym odcinku, na którym znajduje się większa liczba wybojów, kolein itp., ma 
za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyrównania jej nierówności w celu lepszego 
odwodnienia drogi. Profilowanie najlepiej jest wykonywać po średnim deszczu, gdy grunt jest 
nawilgocony, co ułatwia zarówno ścinanie gruntu na wygórowaniach.                 
Liczba przejazdów równiarek do uzyskania należytego profilu jest różna i zależna od stopnia 
zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania. 
 
W czasie profilowania równiarka powinna: 

 wyrównywać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału 
wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody oraz z 
nierównomiernego zagęszczenia jezdni, 

 odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku 
środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein, nadać odpowiedni profil poprzeczny w 
celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia, 

 wykonać rowy odwadniające głębokości max.20 cm wzdłuż profilowanej drogi. 
 

Profilowaną drogę zaleca się, ze względów organizacyjnych, podzielić na odcinki, które równiarka 
może naprawić w ciągu 1 dnia. Ostateczne wyrównanie korony drogi z nadaniem wymaganych 
spadków podłużnych i z zachowaniem 5% spadku poprzecznego należy wykonać poprzez kolejne 
przejścia równiarki 

 
 
 
 
 


