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I. DANE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
1.1

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
tel/fax:18 26 628 88, email: pzd.nowotarski.pl, strona internetowa: www.pzd.nowotarski.pl

1.2 OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie przetargowe, którego częścią jest przedmiotowa specyfikacja istotnych warunków
zamówienia zwana dalej siwz oznaczone zostało znakiem [PZD-ZP-IU.26.5.3.2018].
Wykonawcy kontaktując się z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z tym
postępowaniem zobowiązani są podać wspomniane wyżej oznaczenie.

1.3 TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej Ustawą.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8. ustawy prawo zamówień publicznych. Do czynności podejmowanych przez
Zamawiającego i Wykonawców, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej, stosowane będą
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz.
15 ze zm.).

1.4 INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU
Ogłoszenie o zamówieniu przedmiotowego postępowania zostało zamieszczone /miejsce i data
publikacji/:
─ w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.03.2018 r. pod nr 537377-N-2018,
─ na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.03.2018 r.
─ w BIP-ie na stronie internetowej pod adresem: http://www.nowotarski.pl/bip/przetargi/ w
dniu 28.03.2018 r.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1.1. Przedmiotem inwestycji jest zrealizowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej
nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia w miejscowości Zubrzyca
Górna".
Główne prace związane z rozbudową drogi:
W ZAKRESIE ELEMENTÓW DROGI:
- budowa utwardzonego pobocza - o szerokości podstawowej 2,0m, z nawierzchnią z betonowej
kostki brukowej i oddzielonego od jezdni krawężnikiem betonowym,
- rozbudowa jezdni – ujednolicenie szerokości jezdni bitumicznej do 5,50m wraz z zastosowaniem
poszerzeń na łukach poziomych zgodnie z warunkami technicznymi (do max. 6,80m),
- rozbudowa poboczy drogowych gruntowych – o szerokości 0,75m. Na odcinkach gdzie
przewiduje się lokalizację ochronnych barier drogowych pobocza projektuje się poszerzyć do
szerokości 1,25m,
- budowa skarp nasypów i wykopów drogowych – w pochyleniu 1:1 – 1:1,5,
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- budowa zatok postojowych – w km: 4+209,7, str. lewa,
- rozbudowa włączeń dróg gminnych do drogi powiatowej,
- przebudowa, rozbudowa i budowa zjazdów,
W ZAKRESIE ELEMENTÓW WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO DROGI:
- budowa elementów odwodnienia powierzchniowego:
- ścieku przykrawężnikowego – ściek z betonowej kostki brukowej układany wzdłuż linii
projektowanego krawężnika,
- budowa ścieków z prefabrykowanych koryt betonowych:
 typu „mulda” szer. 60cm, układane w miarę potrzeby poza przekrojem drogi (poza
chodnikiem lub u podnóża skarp drogowych)
 typu „trójkątnego” szer. 50cm, układane w poboczu drogowym wzdłuż krawędzi jezdni,
 typu „głębokiego” szer. 68cm, układane za przekrojem utwardzonego pobocza, koryto
oddzielone od pobocza barierą ochronną,
- rozbudowa istniejących otwartych rowów drogowych,
- przebudowa istniejących wylotów otwartych rowów drogowych do odbiornika,
- budowa odwodnień liniowych w poprzek włączeń dróg gminnych,
- budowę odwodnienia wgłębnego – kanalizacji deszczowej
- przebudowa istniejących wylotów do odbiornika,
- budowa nowych wylotów do odbiornika,
W ZAKRESIE PRZEPUSTÓW DROGOWYCH:
- rozbiórka i budowa nowych przepustów na ciekach naturalnych:
 w km drogi 3+327,2 – na potoku b/nazwy (km 0+008),
 w km drogi 3+816,8 – na potoku Zubrzyca (km 14+500),
W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH:
- budowa muru oporowego za projektowanym utwardzonym poboczem na odcinku drogi
km 3+823,70 – 3+889,70 str. lewa o długości L=73,25m (z uwzględnieniem ściany czołowej
przepustu w km 3+816,8).
W ZAKRESIE ROZBUDOWY I BUDOWY LINIOWYCH UMOCNIEŃ BRZEÓW CIEKÓW NATURALNYCH:
- budowa liniowych umocnień brzegów cieków naturalnych:
 potoku Zubrzyca na odcinku drogi 3+249 -3+329
W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIE ZWIĄZANEJ Z DROGĄ:
- sieć teletechniczna – zabezpieczenie rurami ochronnymi elementów sieci,
W ZAKRESIE INNYCH ROBÓT:
- rozbiórka i odbudowa (w zmienionej lokalizacji) części ogrodzeń.
2.1.2. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego
wykonania robót objętych przedmiotowym zamówieniem oraz ich odbioru w szczególności
w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z
Zamawiającym.
2.1.3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest przedstawienie przez Wykonawcę projektu
czasowej organizacji ruchu.
2.1.4. Wykonawca robót zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu pozytywnych
protokołów potwierdzających bezusterkowy odbiór przez każdego zarządcę wszystkich ew.
wbudowanych w pasie drogowym mediów przebudowanych w ramach przedmiotowego
zamówienia elementów infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym.
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2.1.5. Szczegółowy zakres robót podany został w przedmiarach robót stanowiących załączniki do
siwz. Szczegóły techniczne zostały określone w dokumentacji technicznej oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru budowlanych robót stanowiących
załącznik do siwz.
2.1.6. Wymagania dot. zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia (art. 29 ust. 3a Ustawy).
2.1.6.1
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z
wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy, tj. czynności wskazanych w przedmiarze robót (oraz tabeli
elementów rozliczeniowych) w pozycjach od pkt. 1 d.1 do pkt 317 d.10.5 oraz w
przedmiarze robót (oraz tabeli elementów rozliczeniowych) - koszty niekwalifikowane
od pkt. 1 d. 1.1.1.1 do pkt. 61 d. 3.2.
2.1.6.2
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 2.1.6.1 siwz czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogu i dokonywania jego oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogu,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót objętych zamówieniem.
2.1.6.3
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie
2.1.6.1 siwz czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego,
przy czym oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że
objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy i/lub
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony), przy czym kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników), jednakże
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania i/lub
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-

2.1.6.4

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu wskazanego w punkcie 2.1.6.1.
siwz, a w szczególności w przypadku odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu
lub nieprzedłożenia w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych
2.1.6.3. siwz, Zamawiający przewiduje sankcje określone w projekcie umowy
stanowiącym załącznik do siwz.
Uwagi:

2.1.7. Zamawiający zakłada udzielenie przez Wykonawcę, co najmniej 5 letniego okresu
gwarancji na wykonane roboty w ramach przedmiotu zamówienia, który to okres może
zostać przez Wykonawcę wydłużony o dodatkowe 2 lata.
2.1.8. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając
do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. Ponadto w
trakcie prowadzonych robót budowalnych wszystkie przejścia do miejsc publicznych i
domów prywatnych należy zabezpieczyć podestami umożliwiającymi bezpieczne przejście.
Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z
materiału niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszczenie (Is=1,0). Jest to warunek
konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki
kwalifikowane będą jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku przez
Zamawiającego. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca
utylizowania (pozyskanie takiego miejsca pozostaje w gestii Wykonawcy), a materiały
nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce
wskazane przez Zamawiającego tj. do bazy Zamawiającego w Nowym Targu przy ul.
Szpitalnej 14.
2.1.9. Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 30 ust. 1 - 3 Ustawy, jednakże
Zamawiający informuje, że ilekroć w siwz lub załącznikach do siwz, przedmiot zamówienia
zostanie opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to
przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku
z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Oznacza to
ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji
przetargowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w
dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do niniejszej siwz. Wykonawca
zobowiązany jest zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 Ustawy poinformować
Zamawiającego o fakcie złożenia oferty równoważnej poprzez załączenie wykazu innych
niż w siwz materiałów oraz kart katalogowych lub temu podobnych dokumentów. Materiały
równoważne, to materiały o parametrach porównywalnych (równych) lub lepszych, aniżeli
uwzględnione w dokumentacji, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych lub w przedmiarze. UDOWODNIENIE RÓWNOWAŻNOŚCI LEŻY PO STRONIE
WYKONAWCY. Przepisy art. 30 Ustawy w powyższym zakresie stosuje się odpowiednio.
Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wymagania określone w art. 30
ust. 1-3 i ust. 5 Ustawy. Złożone w toku postępowania dokumenty posłużą Zamawiającemu do
dokonania oceny czy oferta jest równoważna.
W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany
dokumentacji technicznej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.
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Wskazanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych bez przedstawienia dokumentów na
potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcy do przedstawienia brakujących
dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 w związku z art. 25 ust. 1 Ustawy.
2.1.10. Nomenklatura CPV: 45233140-2 – roboty drogowe, 45110000-1 – roboty w zakresie
burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45232400-6 Roboty
budowlane w zakresie kanałów ściekowych, 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie
rurociągów i kabli, 45233320-8 Fundamentowanie dróg, 45233220-7 Roboty w zakresie
nawierzchni dróg, 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych, 45233290-8 Instalowanie
znaków drogowych
2.1.11. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

2.2 FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach „PROW 2014-2020”. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem
ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii, Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

2.3 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od dnia zawarcia umowy do 10.09.2018 r.

2.4 INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY
Zamawiający
informuje,
że
nie
przewiduje
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy.

udzielenia

zamówień

uzupełniających,

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
3.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu.

3.2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają podane
poniżej warunki udziału dotyczące:

3.2.1.

KOMPETENCJI
LUB
UPRAWNIEŃ
DO
PROWADZENIA
OKREŚLONEJ
DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego
warunku.
3.2.2.

SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego
warunku.
3.2.3.

ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
a) WYKONAWCY:
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Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie zrealizował, co najmniej zamówienia, w zakresie obejmującym:
Co najmniej 1 robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia, o wartości tej roboty nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł (słownie złotych:
dwa miliony pięćset 00/100) brutto.
Określenie „roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia” oznacza: wykonanie robót związanych z budową, /tj.
wykonaniem nowej/ lub rozbudową, przebudową drogi kategorii co najmniej powiatowej, w
zakresie obejmującym wykonanie co najmniej nawierzchni bitumicznej, chodnika i kanalizacji
deszczowej.
b) OSOBY:
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:
─

jedną osobą na stanowisko Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie techniczne
i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,

─

jedną osobą na stanowisko Kierownika Robót, posiadającą wykształcenie techniczne
i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
telekomunikacyjnej (w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych), lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.

3.3.

IV.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.

PRZESŁANKI (PODSTAWY) WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW.
1.

Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania.

2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku,
do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 12 – 23 Ustawy.

3.

Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawcę:
4. o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy - tj. w stosunku, do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 1574 ze zm.) lub, którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.);
1) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) Ustawy - tj. który naruszył obowiązki dotyczące
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co
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zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba, że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności.
5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 Ustawy.
6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
lub ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym
przestępstwom
lub przestępstwom
skarbowym
lub
nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu.
7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie rozdz. IV pkt 6 siwz.
8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

V.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU
PODSTAW
WYKLUCZENIA
ORAZ
POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a)
nie podlega wykluczeniu,
b)
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. siwz Wykonawca zobowiązany jest
złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą. Wzory treści oświadczeń stanowią załącznik
do siwz.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór treści oświadczenia
stanowi załącznik do siwz.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Ustawy przewiduje możliwość w pierwszej
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
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5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.
6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA
NASTĘPUJĄCYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty,
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami,
Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania
wymagane postanowieniami rozdz. VI pkt 6.1.2 siwz (wzór zobowiązania – stanowi załącznik do
siwz).
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
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potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 716);
3) Inne dokumenty i oświadczenia
a) Wypełniony i podpisany kompletny formularz oferty ► na wzorze druku wg załącznika nr 1
do siwz,
b) Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. W przypadku, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) musi być dołączone do oferty –
o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Wykonawcy
występujący wspólnie mogą złożyć tylko jedną ofertę,
c) zgodnie z art. 36b. 1 Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców ► na wzorze druku wg załącznika nr 1 do siwz –
formularz oferty,
d) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy,
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
8.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz, którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty
w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na
podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg. zasady spełnia /
nie spełnia.

9.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
─

w pkt 7.2) lit. a) siwz - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

─

w pkt 7.2) lit. b) i c) siwz – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
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zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
10. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2) lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 7.2) lit. b) i c), powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 7.2) lit. a -c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 10 stosuje się.
12. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 570 ze zm.).
14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w rozdz. V. siwz pkt 1, 3, 7.1) i 2) oraz 9, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie
z art. 97 ust. 1 Ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile
są one aktualne.

VI.

INSTRUKCJA SPORZĄDZENIA OFERTY
6.1. WYMAGANIA I ZALECENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW
BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
INFORMACJE
DOT.
SKŁADANIA
DANYCH
STANOWIĄCYCH TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA W

6.1.1

ROZUMIENIU
PRZEPISÓW
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

USTAWY

O

ZWALCZANIU

Zgodnie z art. 8 Ustawy informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do
których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTEPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA.
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211 ze zm.) i załączone jako
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odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w szczególności w art. 86 ust. 4 Ustawy.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH
NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH
OKREŚLONYCH
W
ART.
22A
USTAWY
ORAZ
ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

6.1.2

6.1.2.1.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.

6.1.2.2.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.

6.1.2.3.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Ustawy oraz
przesłanki, o których mowa w rozdz. IV pkt 3 siwz.

6.1.2.4.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności
są wymagane.

6.1.2.5.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 6.1.2.1. siwz.

6.1.2.6.

Jeżeli Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zobowiązany jest do
zamieszczenia informacji o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz.
V pkt 2 siwz.

6.1.2.7.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy, zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz.
V pkt 7.2) lit. a) – d) siwz.

6.1.2.8.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
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gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
dokumentów, które określają w szczególności:

Zamawiający

może

żądać

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres
publicznego;

udziału

innego

podmiotu,

podmiotu

przy

przez

Wykonawcę,

wykonywaniu

przy

zamówienia

4) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
6.1.2.9.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany
wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.

INFORMACJA DOT. WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH
SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

6.1.3
6.1.3.1

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. W przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 Ustawy, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

6.1.3.2

Żaden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 Ustawy, oraz warunków podanych w rozdz. IV pkt 3 siwz. Wykonawcy spełnianie
warunków udziału w postępowaniu wykazują zgodnie z rozdz. III pkt 2 siwz.

6.1.3.3

Wykonawcy występujący wspólnie mogą złożyć tylko jedną ofertę.

6.1.3.4

Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza) musi być dołączone do oferty – o ile nie wynika z innych
dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

6.1.3.5

Dokumenty wymienione w rozdziale V pkt 7.2) siwz (w zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu), winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.3.6

Każdy z podmiotów
występujących wspólnie winien złożyć oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym
mowa w rozdz. V pkt. 3 siwz.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY
BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

6.1.4

6.1.4.1. Podpisanie umowy z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, nastąpi po:
a) upływie odpowiedniego terminu przewidzianego przez Ustawę dla przedmiotowego
postępowania a określonego w art. 94 z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy.
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6.1.4.2. Wykonawcy występujący wspólnie zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy, winni przed
podpisaniem Umowy dostarczyć Zamawiającemu Umowę regulującą ich współpracę.
6.1.4.3. Zamawiający, może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania
ofertą o czas oznaczony zgodnie z zapisami podanymi w pkt 6.2.2. siwz.

6.1.5
6.1.5.1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł
(słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Wadium wnosi się przed upływem
terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach:

1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.).

6.1.5.2.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Bank Ochrony Środowiska o/ Kraków, oo/Nowy Targ 06 1540 1115
2043 6050 7413 0002. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym.

6.1.5.3.

Wadium wniesione w formie niepieniężnej Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed
terminem składania ofert w Dziale Księgowym /pok. 13/ w siedzibie Zamawiającego.
Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować
nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego.

6.1.5.4.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 Ustawy Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy.

6.1.5.5.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia
żądano.

6.1.5.6.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6.1.5.7.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

6.1.5.8.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
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6.1.5.9.

Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz
z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1
Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

6.1.5.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również w przypadku
określonym w art. 46 ust. 5 Ustawy tj., gdy Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

publicznego

WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

6.1.6

stało

się

niemożliwe

ZABEZPIECZENIA

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELANIA ZALICZEK NA
POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

6.1.7

Działając na podstawie art. 151a Ustawy Zamawiający informuje, że nie przewiduje podczas
realizacji przedmiotowego zamówienia udzielenia zaliczek na poczet jego wykonania.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W
JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

6.1.8

Jedyną
walutą,
w
której
a Zamawiającym jest PLN.

INFORMACJA
WYKONANIA
ZAMÓWIENIA.

6.1.9

będą

prowadzone

rozliczenia

pomiędzy

Wykonawcą

O
OBOWIAZKU
OSOBISTEGO
PRZEZ
WYKONAWCĘ
CZĘŚCI

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zastrzeżenia w zakresie obowiązku osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

6.1.10 INFORMACJA

O
WYMAGANIACH
DOTYCZĄCYCH
UMOWY O PODWYKONAWSTWO (W TYM DALSZE
PODWYKONAWSTWO), KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ
ROBOTY
BUDOWLANE,
KTÓRYCH
NIESPELNIENIE
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SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU
6.1.10.1. Na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 11) lit. a) Ustawy Zamawiający wskazuje, iż
w projekcie umowy o podwykonawstwo jak i umowie o podwykonawstwo, po rygorem
zgłoszenia przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, należy:
─

określić precyzyjnie: zakres robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego
podwykonawcę), przy czym zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót
wskazanego przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie złożonej
w postępowaniu, a także sposób ich realizacji, zastosowane materiały, przy czym
wspomniane elementy treści umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie
mogą być sprzeczne z zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi
materiałami, określonymi w umowie z Zamawiającym,

─

wskazać termin (terminy) realizacji zamówienia, przy czym termin (terminy) ten nie
może przekraczać terminu (terminów) realizacji zamówienia określonego w umowie
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

─

określić odpowiedzialność podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robót
budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres odpowiedzialności
za te wady nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady
robót budowlanych wobec Zamawiającego na podstawie rękojmi i gwarancji,

─

wskazać wysokość wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za
wykonanie danego zakresu robót budowlanych, przy czym wynagrodzenie
podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót budowlanych nie może być wyższe
od wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania tego samego zakresu robót,
określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

─

wskazać, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartość jednostkowej ceny
realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji
kosztorysowej określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie
może być wyższa od wartości tej pozycji określonej w umowie zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą,

ponadto:
─

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może przekraczać 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty
budowlanej,

─

zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne z
zapisami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ani uniemożliwiać
realizacji tej umowy.

6.1.10.2. Brak spełnienia wskazanych wyżej wymagań w projekcie jak i umowie o
podwykonawstwo skutkować będzie odpowiednio zgłoszeniem przez Zamawiającego
zastrzeżeń bądź sprzeciwu, w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do
akceptacji projektu czy umowy o podwykonawstwo.
6.1.10.3. Uregulowania wskazane powyżej, tj. w pkt. 6.1.10. stosuje się odpowiednio do zmian
umowy o podwykonawstwo. Szczegółowe wymagania w stosunku do podwykonawców
określone zostały w art. 143b i 143c Ustawy, a także podane w projekcie umowy
stanowiącym załącznik do siwz.
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6.1.11 INFORMACJA O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO,

KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY LUB USŁUGI,
KTÓRE, Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOT TYCH
DOSTAW LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ OBOWIAZKOWI
PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJACEMU.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni, z wyłączeniem
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie
zawarte są w art. 143b Ustawy.

6.1.12 PROCENTOWA

WARTOŚĆ
OSTATNIEJ
CZĘŚCI
WYNAGRODZENIA
ZA
WYKONANIE
UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLNE.

Nie ma zastosowania w przedmiotowym zamówieniu.

6.2. WYMAGANIA I ZALECENIA DOTYCZĄCE OFERTY
6.2.1

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

6.2.1.1.

Każdy
Wykonawca
może
złożyć
tylko
jedną
ofertę.
z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

6.2.1.2.

Wymagane w siwz dokumenty (oświadczenia) oraz dokumenty (oświadczenia)
składane w toku toczącego się postępowania (np. odwołania, załączniki do odwołań)
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale bądź kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem zapisu podanego w rozdz. VI
pkt 6.1.2 siwz. Zgodnie z § 15 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia
26 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1126 ze zm.) sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

6.2.1.3.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy postępowanie prowadzone jest tylko w języku polskim.
Dokumenty złożone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.

6.2.1.4.

Ofertę sporządza się i składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na
wzorze formularza oferty (stanowiącym załącznik do siwz).

6.2.1.5.

Oferta sporządzona w oparciu o wzór formularza dołączonego do siwz musi zawierać
wszystkie dane zawarte we wzorze formularza (Wykonawca nie może dokonywać
jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu i treści). Załączniki powinny zostać
wypełnione (bądź przepisane z zachowaniem treści) przez Wykonawcę bez
dokonywania w nich jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu i treści.

6.2.1.6.

Ofertę stanowi wypełniony
Rozliczeniowych.

Formularz

Oferty

oraz

Koszty

Tabele

związane

Elementów
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6.2.1.7.

Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1) Oświadczenia wymagane w rozdz. V pkt 1 siwz,
2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których polega Wykonawca,
wymagane postanowieniami rozdz. VI pkt 6.1.2.7 siwz,
3) Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. VI pkt 6.1.2.2 siwz, w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku, gdy Wykonawca polega na
zdolnościach innych podmiotów,
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w
szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity z 2017 r. poz. 570 ze
zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie
wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą,
6.2.1.8.

Złożona oferta wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami w swojej treści
musi być zgodna z treścią siwz.

6.2.1.9.

Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być podpisana przez osobę do tego
upoważnioną. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być złożone wraz z ofertą – o
ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

6.2.1.10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
6.2.1.11. Oferta musi zostać złożona w kopercie trwale zabezpieczonej przed przypadkowym
otwarciem.
6.2.1.12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę doświadczenia zawodowego w walucie innej
niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia wartości z podanej waluty na PLN po kursie
NBP na dzień ogłoszenia (opublikowania) ogłoszenia o przetargu.
6.2.1.13. Wymagania, co do wyceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca złożył wraz z ofertą tabele elementów rozliczeniowych stanowiące
załączniki do siwz. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny wszystkich pozycji
kosztorysowych podanych w tabelach elementów rozliczeniowych. Wartość oferty –
całkowita (brutto) podana w tabelach elementów rozliczeniowych musi odpowiadać
wartościom podanym w formularzu oferty. W przypadku złożenia przez Wykonawcę
zamiast tabeli elementów rozliczeniowych, kosztorysu ofertowego sporządzonego
programem Wykonawcy należy taki kosztorys sporządzić w taki sposób, aby zawierał
takie same dane, co tabela elementów rozliczeniowych Zamawiającego. Wynikłe
różnice w opisie pozycji [z powodu zastosowania programu kosztorysowego innego niż
zastosowany przez Zamawiającego /NORMA PRO] nie mogą zmieniać zakresu
merytorycznego pozycji kosztorysowej.
6.2.1.14. Zaleca się, aby oferta była złożona w kopercie oznaczonej napisem „PRZETARG –
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1677K ZUBRZYCA GÓRNA – SIDZINA –
BYSTRA – ŁĘTOWNIA W MIEJSCOWOŚCI ZUBRZYCA GÓRNA” oraz posiadała
dokładny adres Wykonawcy, aby można było ją odesłać w przypadku stwierdzenia
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przez Zamawiającego, że została złożona po terminie składania ofert, bowiem takie
oferty nie podlegają rozpatrzeniu. Zaleca się sporządzenie oferty, długopisem,
nieścieralnym atramentem, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku
komputerowego.
6.2.1.15. W interesie Wykonawcy pozostaje ponumerowanie wszystkich strony oferty wraz z
umieszczeniem stosownej adnotacji o całkowitej liczbie stron oferty. Wszystkie zmiany
w treści oferty powinny być zaparafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku
nie zostaną uwzględnione.
6.2.1.16. Nie spełnienie zaleceń podanych w pkt. 6.2.1.14 i 6.2.1.15 nie będzie skutkować
odrzuceniem oferty, ale wszystkie negatywne konsekwencje, które mogą wyniknąć
z niezachowania tych zaleceń będą obciążały Wykonawcę. W przypadku
nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za jej przedterminowe otwarcie lub złe skierowanie.
6.2.1.17. Zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić bądź
wycofać jednak tylko przed upływem terminu do składania ofert.
6.2.1.18. Wymagania w stosunku do dokumentów, w których Wykonawca powołuje się na
zasoby podmiotów trzecich. W dokumentach, w których Wykonawca powołuje się na
zasoby podmiotów trzecich (np. zobowiązanie), w zakresie wiedzy i doświadczenia,
Wykonawca zobowiązany jest wskazać, w jaki sposób będzie realnie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia.

6.2.2

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

6.2.2.1.

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.2.2.2.

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 jednak niż 60 dni.

6.2.2.3.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

6.2.2.4.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.

6.2.3

INFORMACJA ODNOŚNIE OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.2.4

INFORMACJA ODNOŚNIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6.2.5

INFORMACJA DOT. DIALOGU TECHNICZNEGO

Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie
przeprowadził dialogu technicznego
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6.2.6

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

6.2.6.1. Termin składania ofert upływa w dniu 16.04.2018 r. o godz. 1000.
6.2.6.2. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia ofert przed upływem tego terminu.
6.2.6.3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14
(budynek kotłowni szpitala), w sekretariacie (II piętro). Oferty można składać osobiście
bądź za pośrednictwem poczty przesyłając na adres. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym
Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ z zachowaniem zaleceń podanych w pkt.
6.2.1 swiz /opis sposobu przygotowania oferty/.
6.2.6.4. Ofertę uważa się za złożoną prawidłowo i w terminie, jeżeli zostanie ona dostarczona
przed upływem terminu składania ofert do miejsca w siedzibie Zamawiającego
wskazanego powyżej.
6.2.6.5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.

6.2.7

MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

6.2.7.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2018 r. o godz. 1015 w siedzibie
Zamawiającego - budynek PZD w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, sala
konferencyjna (parter).
6.2.7.2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy, którzy nie będą obecni na otwarciu ofert, mogą
zwrócić się z na piśmie do Zamawiającego z prośbą o podanie informacji odczytanych
podczas otwarcia ofert.
6.2.7.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

poda

kwotę,

jaką

zamierza

6.2.7.4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
6.2.7.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

VII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
7.1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym
kryteriami: cena oraz wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do minimalnego okresu
gwarancji (minimum 5 lat) przewidzianego przez Zamawiającego.

a) Kryterium: Cena (brutto) – 60%,
Cena (brutto) [C] – 60%
Sposób obliczenia wg. wzoru: (Cmin /Cdana) x 60 = C
gdzie: Cmin – najmniejsza wartość brutto za realizację całości zamówienia określonego w siwz
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Cdana – dana wartość brutto za realizację całości zamówienia określonego w siwz,
C – ocena łączna za kryterium cena,
b) Kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do minimalnego okresu
gwarancji (minimum 5 lat) przewidzianego przez Zamawiającego – 40%;
Wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do minimalnego okresu gwarancji (minimum
5 lat) przewidzianego przez Zamawiającego [G] – 40%
Sposób obliczenia wg. wzoru: (Gdane/Gmax) x 40 = G
gdzie: Gdana - dane wydłużenie okresu
przewidzianego przez Zamawiającego,

gwarancji

w

stosunku

do

okresu

gwarancji

Gmax - największe wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do okresu gwarancji przewidzianego
przez Zamawiającego,
G- ocena łączna za kryterium wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do okresu gwarancji
przewidzianego przez Zamawiającego,
OCENA ŁĄCZNA:

C+G =O

gdzie: O oznacza – sumę ocen łącznych za cenę oraz wydłużenie okresu gwarancji.
Ofertą najkorzystniejszą w zakresie w/w kryteriów będzie oferta o największej liczbie
punktów, przy czym 1% = 1pkt.
7.2.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym
postępowaniu kryteriami oceny ofert są: cena – 60% oraz wydłużenie okresu gwarancji
w stosunku do okresu gwarancji przewidzianego przez Zamawiającego – 40%.

7.3.

Wykonawca w formularzu oferty zobowiązany jest podać o ile wydłuży okres gwarancji
w stosunku do okresu gwarancji przewidzianego przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca
nie poda w ofercie czasu wydłużenia okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca
zakłada udzielenie gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres 5 lat od daty
podpisania końcowego protokołu robót.

7.4.

Zamawiający zakłada udzielenie przez Wykonawcę, co najmniej 5 letniego
okresu gwarancji, który to okres może zostać przez Wykonawcę wydłużony o
dodatkowe 2 lata (łączna gwarancja 7 lat). Wydłużenie okresu gwarancji o
więcej niż o 2 lata nie powoduje przyznania Wykonawcy większej liczby
punktów. Punktacji podlega tylko wydłużenie gwarancji maksymalnie tylko o 2
lata.

7.5.

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.

7.6.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
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złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
7.7.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania

7.8.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.

7.9.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Ustawy.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
8.1.

Zamawiający przyjmuje rozliczenie przedmiotowego zamówienia jako kosztorysowe
W związku z powyższym Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą
tabeli elementów rozliczeniowych.

8.2.

Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w tabeli
elementów rozliczeniowych. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych
zmian do tabeli elementów rozliczeniowych.

8.3.

Wycenę przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dokonać wg następującej
kolejności: na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowalnych, dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1677K a także kalkulacji
własnej.

8.4.

Przy wycenie przedmiotu zamówienia Wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania
Zamawiającego w stosunku do realizacji przedmiotu zamówienia podane siwz w
szczególności koszty opracowania i wprowadzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
na czas realizacji robót.

8.5.

Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty wartość netto oraz brutto zgodnie
z opisem podanym w załączniku nr 1 do siwz – formularz oferty (wzór).

8.6.

Podana w formularzu oferty cena wyrażona w złotówkach (PLN) winna być kompletna,
jednoznaczna i ostateczna, przedstawiona z dokładnością do pełnych groszy (dwa miejsca
po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0,5 grosza i
wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

8.7.

Podana w formularzu oferty cena określa wartość wykonania przedmiotu zamówienia
określonego w siwz na dzień jego wydania Zamawiającemu zgodnie z terminem wykonania
ustalonym w siwz oraz w wezwaniu do rozpoczęcia realizacji danego zakresu zamówienia.

8.8.

Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT pozostaje w gestii Wykonawcy, który zobowiązany
jest przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1221 ze zm.).

8.9.

Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego
adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny.

8.10. Zgodnie z art. 87. ust. 1 Ustawy w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
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8.11. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
dokonanych poprawek,

z

uwzględnieniem

konsekwencji

rachunkowych

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty pod warunkiem, iż
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wyrazi zgodę na
poprawienie omyłki. W przypadku nie wyrażenia zgody oferta zostanie odrzucona,
─

poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.

8.12. Zgodnie z art. 90 ust. 1 Ustawy jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części
składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza,
że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe uwarunkowania w tym zakresie określa art. 90 Ustawy.

IX.

SPRAWY PROCEDURALNE
9.1 DOKONYWANIE ZMIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
9.1.1. Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed
upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz
opublikuje na stronie www.nowotarski.pl w BIP-ie.
9.1.2. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści
siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a Ustawy oraz jeżeli
będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a Ustawy.
9.1.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje
o tym Wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza informację na stronie
internetowej – www.nowotarski.pl w BIP-ie.

9.2 DOKONYWANIE ZMIAN W ZAWARTEJ UMOWIE.
9.2.1. W związku z art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Zamawiający informuje, że zmiana postanowień
w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach:
1. Zmiany danych teleadresowych, zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany osób
reprezentujących firmę (Zamawiającego, Wykonawcę), zmiany kluczowych specjalistów
(kierujących robotami) wskazanych w umowie na inne legitymujące się co najmniej
równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane – na wniosek
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Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest
dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
2. Zmian podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy – na
wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia
zgody przez Zamawiającego.
3. Rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy – na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod
warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
4. Zmiany osoby / osób wskazanych w umowie, jako nadzorujących roboty – na wniosek
Zamawiającego.
5. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli
takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w
sytuacji:
5.1.

wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części, w całości) na
żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie
uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 godzin,

5.2.

niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu
utrzymujących się łącznie dłużej niż 48 godzin, uniemożliwiających prawidłowe
wykonanie całości bądź części przedmiotu umowy z powodu technologii prac określonej
umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków
atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach atmosferycznych
winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

5.3.

wystąpienia temperatury powietrza niepozwalającej na realizację przedmiotu umowy
(w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

5.4.

zmian w dokumentacji
Zamawiającego,

5.5.

nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji robót,
gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,

5.6.

nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji
technicznej, gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,

5.7.

przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej, jeżeli
nie jest możliwe jej poprawienie lub uzupełnienie w terminie 72 godziny od daty
powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez Zamawiającego,

5.8.

zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu umowy dokonanej z przyczyny
(przyczyn) niezależnych od Wykonawcy,

5.9.

przedłużających
się
konsultacji
społecznych,
protestów
mieszkańców
uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w całości bądź w części,

dot.

przedmiotu

umowy

dokonanych

na

wniosek

5.10. wystąpienia
warunków
geologicznych,
geotechnicznych
lub
hydrologicznych
odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej,
skutkujących
niemożnością
zrealizowania
przedmiotu
zamówienia
przy
dotychczasowych założeniach technologicznych,
5.11. wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach
i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także
innych
niezinwentaryzowanych
bądź
błędnie
zinwentaryzowanych
obiektów
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budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania
dotychczasowych założeniach technologicznych,

przedmiotu

umowy

przy

5.12. wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów,
5.13. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,
5.14. przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie m. p.
linii gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. Dot. przedmiotu umowy, a także odmowy wydania
przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
5.15. niedopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) bądź
wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) przez
uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
– na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest
dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
6. Zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:
6.1.

konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,

6.2.

konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach czy
dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

6.3.

wystąpienia
warunków
geologicznych,
geotechnicznych
lub
hydrologicznych
odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej,
skutkujących
niemożnością
zrealizowania
przedmiotu
zamówienia
przy
dotychczasowych założeniach technologicznych,

6.4.

wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach
i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także
innych
niezinwentaryzowanych
bądź
błędnie
zinwentaryzowanych
obiektów
budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych założeniach technologicznych,

6.5.

wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które mogą
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

6.6.

konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

6.7.

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia
tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze
względu na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót,

6.8.

wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

6.9.

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w granicach i na zasadach określonych ustawą Prawo budowlane, których
konieczność dokonania wskazana został przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie powodujących
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istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków
pozwolenia na budowę
– na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest
dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
7. Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:
7.1.

zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron
okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji
poszczególnych elementów przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiającego, w
szczególności dotyczących robót ziemnych, nawierzchni, chodników i ciągów pieszorowerowych, zatok autobusowych, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia,
oświetlenia, docelowej organizacji ruchu, urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i
urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość
niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy,

7.2.

wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu
umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców
czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne,
przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych
elementów przedmiotu umowy.

8. Zmiany umowy, co do zakresu robót, które Wykonawca może powierzyć podwykonawcy do
realizacji – na wniosek Wykonawcy (lub Zamawiającego).
9. Zmiany sposobu płatności w szczególności możliwości wprowadzenia faktury przejściowej
/możliwości odbioru częściowego robót/ lub zmiany ilości faktur przejściowych /ilości
odbiorów częściowych robót/ – z wyłącznej inicjatywy Zamawiającego.
10. Zmiany rozliczenia zamówienia na inny niż podany w projekcie umowy – z wyłącznej
inicjatywy Zamawiającego.
9.2.2. Zamawiający informuje, iż dopuszcza dokonywanie zmian w umowie w przypadkach
przewidzianych Ustawą, w tym objętych art. 144 ust. 1 pkt. 2)- 6) Ustawy.

9.3 UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ
9.3.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy – udzieli
niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9.3.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o
którym mowa w zdaniu powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosku. Zamawiający
jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Treść
udzielonych wyjaśnień zostanie również opublikowana na stronie www.pzd.nowotarski.pl w
BIP-ie w miejscu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o tym postępowaniu (patrz.
pkt 9.6.1)
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9.3.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

wyjaśnienia

9.4 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
9.4.1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w tym postępowaniu odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz 2015 r. poz. 1830), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz 2016 r. poz. 147 i 615) z uwzględnieniem
wymogów dotyczących formy złożonych dokumentów określonych w niniejszej siwz.
9.4.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia a także informacje przekazywane przez
Zamawiającego lub Wykonawcę za pośrednictwem faksu lub środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony zobowiązana jest niezwłocznie
potwierdzić fakt otrzymania tej korespondencji (z zastrzeżeniem wymogów dotyczących
formy złożonych dokumentów określonych w niniejszej siwz).
9.4.3. Dane teleadresowe Zamawiającego: numer faksu Zamawiającego: 18 26 628 88; adres poczty
elektronicznej
Zamawiającego: przetargi.pzd@nowotarski.pl.,
adres
pocztowy
Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy
Targ.
9.4.4. Zamawiający informuje, że złożenie oferty wymagane jest (pod rygorem nieważności)
w formie pisemnej.

9.5 OSOBY UPOWAŻNIONE Z RAMIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO
KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1) Józef Maryniarczyk (w siedzibie Zamawiającego) w godz. 800 – 1430; (18) 26 628 88,
2) Monika Parzygnat (w siedzibie Zamawiającego) w godz. 8 00 – 1430; (18) 26 628 88.

9.6 MIEJSCE
I
SPOSÓB
UZYSKANIA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJI

9.6.1. SIWZ z załącznikami dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej
www.pzd.nowotarski.pl
–
zakładka
przetargi
i
ogłoszenia
pod
adresem:
https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi/pzd-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-1677kzubrzyca-gorna-sidzina-bystra-letownia-w-miejscowosci-zubrzyca-gorna-odc-km-3-045km-4-221-847.html od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na portalu Biuletynu
Zamówień Publicznych.

9.7 Informacje
dotyczące
zawarcia
umowy
ramowej,
ustanowienia
dynamicznego
systemu
zakupów,
prowadzenia aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów
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udziału w postępowaniu, partnerstwa innowacyjnego
oraz wymagań określonych w art. 29 ust. 4 Ustawy.
Zamawiający informuje, że:
─ nie zamierza zawierać umowy ramowej,
─ nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
─ w postępowaniu nie będzie prowadzona licytacja elektroniczna,
─ nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu,
─ nie zamierza realizować zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego ani dialogu
konkurencyjnego,
─ nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o którym mowa w art. 29
ust. 4 Ustawy.

9.8 Wymagania odnośnie złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych.
9.8.1. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.
9.8.2. Zamawiający nie dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.

9.9 Wymagania odnośnie realizacji zamówienia wyłącznie
przez zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie
jednostek,
które
będą
realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację
osób
będących
członkami
grup
społecznie
marginalizowanych, w szczególności określone w art. 22
ust. 2 Ustawy.
Nie ma zastosowania w tym postępowaniu. Zamawiający nie stawia żadnych wymagań ani
nie dokonuje takiego zastrzeżenia w związku z dyspozycją art. 22 ust 2 Ustawy.

9.10 Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o
udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
NIE.
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9.11 ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania
stanowią:
1.
formularz oferty – załącznik nr 1,
1.1. oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do
formularza oferty-wzór,
1.2. oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do formularza
oferty-wzór,
2.
informacja Wykonawcy na podst. art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – grupa kapitałowa,
3.
zobowiązanie innego podmiotu,
4.
projekt umowy z załącznikami,
5.
dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych.

X.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO /WZÓR UMOWY/
Istotne postanowienia do umowy (wzór umowy) zawiera dokument stanowiący załącznik do siwz
pod nazwą - umowa /projekt/ wraz z załącznikami w nim wskazanymi.

XI.

POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTEPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
10.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy przysługują 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. 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.
10.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
10.3. 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.
10.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
10.5. Terminy wniesienia odwołania:
10.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
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sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
10.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
10.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 10.5.1. i 10.5.2. siwz wnosi
się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
10.6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

o

wyborze

oferty

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
2) 1
miesiąca
od
dnia
zawarcia
umowy,
jeżeli
Zamawiający
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

nie

zamieścił

10.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
10.9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, a także całej procedury
odwoławczej określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził:

(………………….)
p o. Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nowym Targu
mgr inż. Bartłomiej Garbacz

Data zatwierdzenia: 2018 – 03 – 28
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FORMULARZ OFERTY

– załącznik nr 1 – wzór

Dane WYKONAWCY:

Zarejestrowana Nazwa Wykonawcy:

Zarejestrowany adres Wykonawcy: ulica,
nr domu, kod pocztowy, miejscowość

Miejsce
zamieszkania
Wykonawcy
/dotyczy tylko przedsiębiorców będących
osobami fizycznymi/

NIP Wykonawcy
Nr telefonu

Nr faksu

Wykonawcy

Wykonawcy:

Adres poczty elektronicznej
Wykonawcy:

Nazwa banku podstawowego:…...............................................................
Nr konta:…...............................................................................................
W odpowiedzi na przetarg nieograniczony ogłoszony przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym
Targu na realizację zamówienia pod nazwą:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia
w miejscowości Zubrzyca Górna odc. km 3+045 – km 4+221”
oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami siwz, wg poniższego wyliczenia:
Wartość zamówienia netto (zł)

Wartość zamówienia brutto (zł)
Okres wydłużenia gwarancji w stosunku do okresu
minimalnego gwarancji podanego przez Zamawiającego w
siwz /należy podać o ile lat Wykonawca przedłuży gwarancję
ponad wymagany 5-cio letni okres obowiązkowy/:
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1. Oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego.
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego to
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej
wraz z ofertą, towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) oraz wartości tych towarów/usług
(w zależności od przedmiotu zamówienia) powodujących obowiązek podatkowy u Zamawiającego podając
ich wartość w zł netto.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
mamy do niej żadnych zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do
przygotowania i złożenia oferty.
3. Oświadczamy, że pozostaniemy związani ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
4. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy dołączony do siwz, i w przypadku wyboru
naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do podpisania umowy na w/w
warunkach i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że akceptujemy wszystkie zmiany dokonane przez Zamawiającego w siwz oraz
załącznikach do siwz w przypadku dokonania przez Zamawiającego modyfikacji treści siwz.
6. Informacja o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom:
ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest
to wiadome, podać firmy podwykonawców).
_____________________________________________________________________
Brak informacji o podwykonawcach traktowane będzie, jako wykonanie całości zamówienia przez
Wykonawcę.
7.

Informacja w sprawie ustalenia czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem.

─

Informuję, że należymy do kategorii małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP)



- TAK*



- NIE*

* należy wskazać (zaznaczyć) właściwą przynależność

Brak informacji w temacie przynależności do MŚP traktowane będzie, jako przynależność
Wykonawcy do kategorii MŚP.

…...........................................
Podpis osoby upoważnionej

Integralną częścią formularza oferty stanowią:
─

Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1,

─

Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania– załącznik nr 2,

─

Tabela elementów rozliczeniowych /TER/

─ Tabela elementów rozliczeniowych – koszty niekwalifikowane /TER/
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Załącznik nr 1 do formularza oferty - wzór

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nazwa zadania:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia w
miejscowości Zubrzyca Górna odc. km 3+045 – km 4+221”
Nazwa i adres Wykonawcy:

__________________________________________________________
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2017 r., Dz. U. poz. 1579 ze zm.)

CZĘŚĆ I – INFORMACJA SKŁADANA PRZEZ WYKONAWCĘ
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdz. III pkt. 3.2.
_________DATA

______________________________________
/imie i nazwisko (pieczęć) i podpisy osób/osoby
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ II – INFORMACJA SKŁADANA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdz. III pkt. 3.2.,
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zakres:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
_________DATA

_____________________________________
/imie i nazwisko (pieczęć) i podpisy osób/osoby
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do formularza oferty - wzór

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Nazwa zadania:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia w
miejscowości Zubrzyca Górna odc. km 3+045 – km 4+221”
Nazwa i adres Wykonawcy:

__________________________________________________________
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2017 r., Dz. U. poz. 1579 ze
zm.)

CZĘŚĆ I – OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust 1 pkt 12-23 Ustawy.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 Ustawy.
_________DATA

______________________________________
/imie i nazwisko (pieczęć) i podpisy osób/osoby
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt ……………. Ustawy (Wykonawca zobowiązany jest wskazać
mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt
13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. Ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z
ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy podjąłem następujące środki
naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
_________DATA

_____________________________________
/imie i nazwisko (pieczęć) i podpisy osób/osoby
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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CZĘŚĆ II – OŚWIADCZENIE SKŁADANE W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA
ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w
przedmiotowym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….………………………
(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

_________DATA

_____________________________________
/imie i nazwisko (pieczęć) i podpisy osób/osoby
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ III – OŚWIADCZENIE SKŁADANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA WSKAZANĄ W FORMULARZU OFERTY PRZEZ
PODWYKONAWCĘ

Oświadczam, że wskazany poniżej podmiot/podmioty będzie/będą realizować wskazaną w
formularzu oferty część zamówienia.:
…………………………………………………………………….………………………
(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

_________DATA

______________________________________
/imie i nazwisko (pieczęć) i podpisy osób/osoby
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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INFORMACJA WYKONAWCY
na podst. art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
Nazwa zadania:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia w
miejscowości Zubrzyca Górna odc. km 3+045 – km 4+221”

Nazwa i adres Wykonawcy:
_________________________________________________________
─

Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618,
1634) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu *- skreślić część,
która nie dotyczy Wykonawcy
,

─

Informuję, że należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618,
1634) z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu i w
załączeniu przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
(o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy)*- skreślić część, która nie dotyczy Wykonawcy:

Lp.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

_________DATA

_____________________________________
/imie i nazwisko (pieczęć) i podpisy osób/osoby
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

UWAGI:
─

Wykonawca, ktory ubiega się o udzielenie zamówienia przekazuje taką informację
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji (podanych podczas sesji otwarcia ofert), o której mowa w
art. 86 ust. 5 Ustawy

─

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy
z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.
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________________________________
(nazwa podmiotu oddającego potencjał)

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia

Ja niżej podpisany:
______________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

działając w imieniu i na rzecz:
______________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
_______________________________________________________________________
(należy podać rodzaj zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał
ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:
_______________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia w
miejscowości Zubrzyca Górna odc. km 3+045 – km 4+221”

Oświadczam, że:
1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
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_________________________________________________________________
2) sposób wykorzystania udostępnionych zasobów będzie następujący:
_________________________________________________________________
3) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
_________________________________________________________________
4) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
_________________________________________________________________
5) mój udział przy wykonywaniu zamówienia trwać będzie w terminie:
_________________________________________________________________

_________DATA

________________________________________
/imie i nazwisko (pieczęć) i podpisy osób/osoby
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

UWAGI:
Wykonawca może zamiast powyższego wzoru zobowiązania przedłożyć inne dokumenty, w szczególności:
1) pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp
2) dokumenty dotyczące:
─ zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
─ sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
─ charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
─ zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
─ czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, będzie realizować
roboty budowlane lub usługi , których wskazane zdolności dotyczą.
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UMOWA /projekt/
Nr ______________/2018, zwana dalej Umową,
zawarta w dniu ____________________ roku w Nowym Targu pomiędzy:
Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława
Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, działającym poprzez jednostkę budżetową
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul.
Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiającym, dane do korespondencji: Powiatowy
Zarząd Dróg w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym
przez:
_____________ – __________________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu,
a
______________________________________, NIP _____________________, zwanym
dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
____________________________________________________________
o następującej treści:

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej
oferty w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Zamawiającego pod
numerem PZD-ZP-IU.26.5.3.2018.

§ 1.
1.

Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach
określonych Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy)
do wykonania na rzecz i zlecenie Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej
Robotami, polegających na realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej
nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia w miejscowości Zubrzyca
Górna odc. km 3+045 – km 4+221”.

2.

Szczegółowy zakres Robót został określony w przedmiarach robót stanowiących
załączniki do Umowy. Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca
przy realizacji Robót, oraz obowiązków Wykonawcy, określa specyfikacja istotnych
warunków zamówienia, zwana dalej SIWZ, wraz

z załącznikami

w postaci

dokumentacji technicznej (projektowej) oraz specyfikacje techniczne wykonania i
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odbioru

robót

budowlanych,

odnosząca

się

do

postępowania

przetargowego

przeprowadzonego przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP-IU.26.5.3.2018.
Zakres Robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac
związanych z wymogami BHP, organizacją Robót i realizacją Umowy bez zakłóceń.
3.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi
objętej Robotami, w postaci trwałego zarządu.

§ 2.
1.

Strony ustalają termin realizacji Robót od dnia zawarcia Umowy do dnia
10.09.2018 r.

2.

Warunkiem rozpoczęcia realizacji Robót jest przedstawienie Zamawiającemu przez
Wykonawcę zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji
ruchu.

3.

Za

termin

zakończenia

Wykonawcę

gotowości

realizacji
do

Robót

odbioru

rozumie

Robót

wraz

się
ze

datę

zgłoszenia

złożeniem

przez

kompletnej

i prawidłowej dokumentacji powykonawczej, której kompletność i prawidłowość
potwierdzona

została

przez

ustanowionego

przez

Zamawiającego

inspektora

nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej inspektorem nadzoru, pod warunkiem, iż
Zamawiający nie odmówi przyjęcia zgłoszonych do odbioru robót.
4.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie
protokołu w przeciągu 5 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg
w Nowym Targu) licząc od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych
przez Zamawiającego.

§ 3.
1.

Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy
użyciu sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę.

2.

Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

3.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do
prawidłowego wykonania Umowy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

4.

Wykonawca

obowiązany

jest

bez

dodatkowego

wezwania

dostarczyć

Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje
techniczne na zastosowane materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiającego odbioru Robót.
5.

Wykonawca

zobowiązany

jest

w

terminie

20

dni

od

zawarcia

Umowy

do

przedłożenia Zamawiającemu szczegółowej kalkulacji cen jednostkowych (w rozbiciu
na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla: robocizny, materiałów wraz z kosztami
zakupu,

pracy

sprzętu

i

transportu

oraz

w

rozbiciu

na

narzuty

kosztów

pośrednich/ogólnych i zysku) wszystkich pozycji tabeli elementów rozliczeniowych
stanowiącej załącznik do Umowy.

§ 4.
Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem

Umowy zapoznał

się ze wszystkimi

warunkami dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych
zastrzeżeń.
§ 5.
1.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia
o przetargu nieograniczonym prowadzonym przez Zamawiającego pod nr PZD-ZPIU.26.5.3.2018,
przetargowym,

ofertą
a

Wykonawcy

także

warunkami

złożoną

we

SIWZ

wraz

wspomnianym
z

postępowaniu

załącznikami

w

postaci

dokumentacji technicznej (projektowej) oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru

robót

budowlanych.

Wykonawca

oświadcza,

iż

posiada

dokumenty

wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. Postanowienia tych
dokumentów wiążą Strony.
2.

Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania
Robót, zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i
normami

technicznymi,

uregulowaniami

objętymi

Umową

(w

tym

objętymi

załącznikami do Umowy). Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane prawem
wymogi konieczne do realizacji Umowy.
3.

Wykonawcę zgodnie z warunkami SIWZ obciąża obowiązek zapewniania aby osoby,
realizujące prace wskazane w SIWZ z ramienia Wykonawcy czy każdego jego
podwykonawcy (jak i dalszych podwykonawców), były zatrudnione na podstawie
umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest na warunkach określonych w SIWZ:
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poddawać się czynnościom kontrolnym w celu potwierdzenia zatrudnienia osób
realizujących prace wskazane w zadaniu poprzednim przez Wykonawcę czy jego
każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy
o pracę,

a

także

udostępniać

Zamawiającemu

dokumenty

i

informacje

potwierdzające zatrudnienie osób realizujących wspomniane prace na podstawie
umowy o pracę.
4.

Wykonawca

zobowiązany

jest

do

prawidłowego

prowadzenia

dokumentacji

realizowanych Robót w postaci w szczególności dziennika budowy.
5.

Przed

rozpoczęciem

Robót

Wykonawca

zobowiązany

jest

do

sporządzenia

i uzgodnienia z Zamawiającym projektu czasowej organizacji ruchu.
6.

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych
warunków

ruchu

drogowego

i

pieszego,

poprzez

odpowiednie

oznakowanie

i zabezpieczenie terenu objętego Robotami.
7.

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych
Umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie
przed awarią. Wykonanie tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody
inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem § 10 ust. 4 zdanie drugie Umowy.

8.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący
niszczenia bez koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nie objętego
Robotami, jak i w sposób niepowodujący innych szkód, zagrożenia życia i zdrowia
ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP
oraz przepisów o ochronie środowiska.

9.

Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
Robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących w szczególności
ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu.

10.

Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza
związanego z ich organizacją.

11.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości
realizowanych Robót, zgodnie z planem badań kontrolnych ustalonym przez
inspektora nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Badania kontrolne
będą przeprowadzane na zlecenie i koszt Zamawiającego z zastrzeżeniem zdania
przedostatniego niniejszego ustępu. Wyniki badań, o których mowa wyżej, wiążą
Strony, o ile Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych (dni
urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu), licząc od daty
otrzymania wyników badań, pisemnych zastrzeżeń co do prawidłowości tych
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wyników. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z Umową, Zamawiający zleca
powtórzenie badania wybranemu przez siebie podmiotowi mającemu stosowne
uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki powtórzonych badań są dla Stron
wiążące. Koszty powtórzonych badań pokrywa w całości Wykonawca w przypadku,
gdy wyniki powtórzonych badań wskażą na niezgodne z Umową wykonanie Robót.
Pokrycie tych kosztów przez Wykonawcę nastąpi w drodze ich potrącenia przez
Zamawiającego z należnym Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzeniem, przy
czym do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego
złożone Wykonawcy.
12.

Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami, Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie
szkody powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi Robotami.
W

szczególności

Wykonawca

ponosi

odpowiedzialność

za

szkody

będące

następstwem nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i innych osób
przebywających na terenie budowy oraz za szkody polegające na zniszczeniu lub
uszkodzeniu mienia.
13.

Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania,
za dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie
administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót,
w szczególności

swoich

pracowników,

pełnomocników,

pomocników,

podwykonawców, współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli.
14.

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu objętego
Robotami materiałów z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń.
Po

zakończeniu

Robót

Wykonawca

uporządkuje

teren

budowy

w

terminie

wskazanym przez Zamawiającego.
15.

Zamawiający

wskaże

Wykonawcy

materiały

pochodzące

z

rozbiórki,

które

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez
Zamawiającego. Wszystkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Sposób
i miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki, co do których
Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, pozostaje w gestii Wykonawcy.
Koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Za wszystkie szkody spowodowane
nieprawidłowym składowaniem materiałów pochodzących z rozbiórki odpowiada
Wykonawca.
16.

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach
mających wpływ na prawidłowe wykonanie Robót.
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17.

W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie Wykonawca zapewni obsługę
geodezyjną konieczną do prawidłowego wykonania Robót oraz ich odbioru.

18.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do
pokrycia

wszelkich

kosztów

wynikających

ze

sprawowania

nadzoru

przez

inspektorów w zakresie prac (robót) obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się
w obrębie pasa drogowego, koniecznych do przeprowadzenia w związku z realizacją
Robót,

jeżeli

wspomniani

inspektorzy

zostali

wskazani

przez

właścicieli,

użytkowników bądź zarządców wspomnianych urządzeń.

§ 6.
1.

Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych a także
robót zamiennych, jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne dla realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej
i jednocześnie ich wprowadzenie nie będzie stanowić istotnego odstępstwa od
dokumentacji projektowej. Zakres robót zamiennych bądź dodatkowych określony
zostanie odpowiednio w protokole konieczności robót dodatkowych bądź protokole
konieczności

robót zamiennych, sporządzonym przez Strony.

Roboty objęte

dokumentacją projektową, a nie wyszczególnione w przedmiarze robót (lub
wyszczególnione

w

mniejszym

zakresie),

nie

stanowią

robót

dodatkowych

wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia. Realizacja robót objętych
dokumentacją projektową, które nie zostały ujęte w przedmiarze robót lub ujęte
zostały w mniejszym zakresie, nie stanowi zmiany przedmiotu Umowy i nie wymaga
zawarcia aneksu do Umowy czy odrębnej umowy.
2.

Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy, aby zaniechał wykonania określonych
robót, jeżeli wykonanie tych robót jest zbędne dla realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej i jednocześnie zmiana
w tym zakresie nie będzie stanowić istotnego odstępstwa od dokumentacji
projektowej, względnie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej i jednocześnie
zmiana w tym zakresie nie będzie stanowić istotnego odstępstwa od dokumentacji
projektowej.

Zakres

robót

zaniechanych

do wykonania

określony zostanie

w protokole konieczności robót zaniechanych, sporządzonym przez Strony.
3.

Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu
do Umowy w terminie wskazanym na piśmie przez Zamawiającego, w oparciu o
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ustalenia zawarte w protokole konieczności robót dodatkowych. Realizacja robót
zamiennych nastąpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do Umowy w
terminie wskazanym na piśmie przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia zawarte
w protokole konieczności robót zamiennych. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć
z Zamawiającym, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, stosowny aneks do
Umowy dot. realizacji robót dodatkowych lub aneks do Umowy dot. realizacji robót
zamiennych, w oparciu o ustalenia wynikające z protokołów konieczności jak wyżej.
4.

Wartość

robót

zamiennych

lub

dodatkowych

ustalona

zostanie

w

sposób

następujący:
1)

jeżeli roboty zamienne lub dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w tabeli
elementów

rozliczeniowych

stanowiącej

załącznik

do

Umowy,

ceny

jednostkowe określone w tej tabeli będą podstawą do wyliczenia wartości tych
robót,
2)

jeżeli roboty zamienne lub dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w tabeli
elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy, Wykonawca
przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie kalkulację
szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników
produkcji nie wyższych od określonych w kalkulacji, o której mowa w § 3 ust.
5 Umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały
określone w tej kalkulacji – cen nie wyższych od średnich cen materiałów,
sprzętu

i

transportu

publikowanych

w wydawnictwie

„Sekocenbud”

dla

miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych
określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót,
dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie
stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku
w Województwie Małopolskim,
3)

jeżeli

cena

jednostkowa

przedłożona

przez

Wykonawcę

do

akceptacji

Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 2),
Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach,
dokonanych zgodnie z pkt. 2).
5.

W oparciu o protokół konieczności, o którym mowa w ust. 2, Strony zawrą
stosowny aneks do Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Od chwili
sporządzenia wspomnianego protokołu Wykonawca nie będzie uprawniony ani
zobowiązany do wykonania robót zaniechanych, a jego wynagrodzenie określone
Umową

zostanie

odpowiednio

pomniejszone

o

wartość

robót

zaniechanych.
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W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie
uprawniony

do

żądania

jakiegokolwiek

wynagrodzenia

lub

odszkodowania

związanego z niewykonaniem robót zaniechanych.
6.

Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów,
wstrzymać realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca
zobowiązany jest do podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze
wstrzymaniem

wykonywania

Robót

Wykonawca

nie

będzie

uprawniony

do

jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.
§ 7.
1.

Wykonawca zrealizuje osobiście roboty w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem
tego zakresu robót, który określony został jako powierzony do wykonania
podwykonawcy (podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w postępowaniu
przetargowym przeprowadzonym przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZPIU.26.5.3.2018,

tj.

za

wyjątkiem

zakresu

robót

obejmującego:

__________________________________________________________________.
2.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą,
której przedmiotem są roboty budowlane, winno być poprzedzone akceptacją
projektu tej umowy przez Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót
budowlanych przez podwykonawcę, w oparciu o umowę o podwykonawstwo zawartą
pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, winno być poprzedzone akceptacją przez
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym
projektem.

3.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia objętego
Umową, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo nie
później niż 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4.

Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie
pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego mu projektu wspomnianej umowy, gdy:
1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,
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2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy
niż określony w ust. 13.
5.

Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym
mowa w ust. 4, uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy
o podwykonawstwo.

6.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na
roboty

budowlane

przedkłada

Zamawiającemu

poświadczoną

za

zgodność

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7.

Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy

o podwykonawstwo,

której

przedmiotem

są

roboty

budowlane,

w przypadkach, o których mowa w ust. 4.
8.

Niezgłoszenie

w

formie

pisemnej

sprzeciwu

do

przedłożonej

umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym
mowa

w

ust.

7,

uważa

się

za

akceptację

przez

Zamawiającego

umowy

o podwykonawstwo.
9.

Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.

10.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi,

w

terminie

7

dni

od

dnia

jej

zawarcia,

z

wyłączeniem

umów

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został
wskazany

przez

Zamawiającego

w

SIWZ,

jako

niepodlegający

niniejszemu

obowiązkowi. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. Przedkładający może
poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
11.

Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.

12.

Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków
wynikających z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze
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podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Do umów zawieranych z dalszymi
podwykonawcami i zmian tych umów, stosuje się zasady wskazane w ust. 2-9.
13.

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 zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
14.

Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach
i Umowie,

w

terminie

30

dni

dokona

bezpośredniej

zapłaty

wymagalnego

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który
zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu
umowę

o

podwykonawstwo,

której

przedmiotem

są

dostawy

lub

usługi,

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa
powyżej

dotyczy

Zamawiającego

wyłącznie

umowy

o

należności

powstałych

podwykonawstwo,

po

której

zaakceptowaniu

przedmiotem

są

przez
roboty

budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku
dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w tym ustępie, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Do dokonania potrącenia
wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.
15.

Wykonawca

ponosi

wobec

Zamawiającego

pełną

odpowiedzialność

za

prace

realizowane przez podwykonawcę, jak również za ewentualne szkody powstałe
w wyniku działań podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania
podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim
staraniem i na swój koszt nadzór i koordynację prac podwykonawców.
16.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za
wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

17.

Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Robót, za których wykonanie po
dokonanym przez Strony odbiorze końcowym, uprawniony będzie do wystawienia
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faktury na Zamawiającego, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne
dowody, w tym dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia
każdemu podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 14, za
wykonane roboty (względnie usługi lub dostawy). Dowodami tymi będą:
1) protokół

(protokoły)

odbioru

robót

budowlanych

pomiędzy

Wykonawcą

a podwykonawcą względnie podwykonawcą a dalszym podwykonawcą (a
w przypadku podwykonawcy usług lub dostaw – protokół odbioru usług lub
dostaw),

sporządzony

przed

dokonaniem

przez

Wykonawcę

zgłoszenia

Zamawiającemu wykonanych Robót do odbioru końcowego, podpisany przez
strony dokonujące odbioru robót (względnie usług lub dostaw), zawierający datę
odbioru i zakres robót budowlanych (względnie zakres usług lub dostaw)
wykonanych

przez

podwykonawcę

(dalszego

podwykonawcę)

wraz

z zestawieniem kwot należnych za ich wykonanie,
2) faktura

(lub

rachunek)

pochodząca

od

podwykonawcy

lub

dalszego

podwykonawcy (w oryginale lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, przy czym poświadczenie to winno zawierać datę dokonania tego
poświadczenia), wystawiona na Wykonawcę (względnie jego podwykonawcę)
z tytułu robót budowlanych (względnie z tytułu realizacji wykonanych usług lub
dostaw – w przypadku podwykonawcy usług lub dostaw), które wykonane
zostały w związku z realizacją inwestycji objętej Umową, wraz z oświadczeniem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w oryginale), podpisanym przez
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania składającego oświadczenie, iż
otrzymał on w całości należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji wykonanych
robót (względnie z tytułu realizacji wykonanych usług lub dostaw – w przypadku
podwykonawcy usług lub dostaw) i nie posiada on z tego tytułu żadnych
wierzytelności wobec Wykonawcy (względnie jego podwykonawcy) objętych
Umową, przy czym oświadczenie to powinno zawierać zestawienie kwot, które
były należne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu jw. wraz ze
wskazaniem faktury (faktur), względnie rachunku (rachunków), na której
(których) ujęte zostały kwoty ujęte w oświadczeniu,
3) na żądanie Zamawiającego – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (w terminie
przez niego wskazanym) poświadczone za zgodność z oryginałem (i opatrzone
datą dokonania tego poświadczenia) polecenie przelewu (polecenia przelewów)
należności wynikających z faktury (faktur), o której (których) mowa w pkt. 2)
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lub inne potwierdzenie zapłaty ww. należności

na

rzecz

podwykonawcy

(dalszego podwykonawcy).
18.

Protokół (protokoły), o którym mowa w ust. 17 pkt 1), Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyć Zamawiającemu w ramach dokumentacji powykonawczej (operat
kolaudacyjny). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę (lub rachunek), o
której mowa w ust. 17 pkt 2), wraz ze złożoną Zamawiającemu fakturą wystawioną
przez Wykonawcę na Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za wykonane
i odebrane Roboty. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 17 pkt 2), Wykonawca
zobowiązany

jest

dostarczyć

dostarczenia

Zamawiającemu

Zamawiającemu
faktury

w

terminie

wystawionej

14

przez

dni

od

daty

Wykonawcę

na

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.

§ 8.
1.

Za

wykonanie

Robót

zgodnie

z

Umową

Zamawiający

zapłaci

Wykonawcy

wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie,
wynoszącej:

brutto

_____________

złotych

(słownie

złotych:

____________________________), a netto _______________ zł (słownie złotych:
________________________________________________).

Zmiana

stawki

podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania Umowy nie ma wpływu na
wysokość wynagrodzenia i nie daje Wykonawcy podstawy do wysuwania roszczeń
o podwyższenie wynagrodzenia z tytułu podwyższenia stawki podatku od towarów
i usług.
2.

Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona z zastrzeżeniem ust. 1 na
podstawie

kosztorysu

zaakceptowanego

na

powykonawczego
piśmie

przez

sporządzonego

Zamawiającego.

przez

Kosztorys

Wykonawcę
ten

i

zostanie

sporządzony w oparciu o ceny podane przez Wykonawcę w tabelach elementów
rozliczeniowych, stanowiących załączniki do Umowy.
§ 9.
1. Za wykonane Roboty strony rozliczą się za pomocą wyłącznie jednej faktury
wystawionej przez Wykonawcę.
2. Podstawą

do

wystawienia

faktury

przez

Wykonawcę

będzie

protokół

odbioru

końcowego wykonanych Robót, podpisany przez Strony.
3. Na wystawionej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę Powiat
Nowotarski

wraz

z

podaniem

jego

adresu

i

numeru

NIP

oraz

jednocześnie
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zobowiązany jest wskazać jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
wraz z podaniem jego adresu.
4. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, uregulowana zostanie przez
Zamawiającego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiającego i pod
warunkiem dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę określonych w § 7 ust. 17
Umowy

dowodów

potwierdzających

zapłatę

wymagalnego

wynagrodzenia

podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o którym mowa w § 7 ust. 14
Umowy, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na wystawionej
fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego
Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie.
5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), o którym
mowa w § 7 ust. 14 Umowy, Zamawiający do czasu otrzymania od Wykonawcy
wspomnianych

dowodów

wstrzyma

się

z

wypłatą

Wykonawcy

należnego

mu

wynagrodzenia w wysokości, która równa jest kwocie, której uregulowanie na rzecz
podwykonawcy

(dalszego

podwykonawcy)

nie

zostało

udokumentowane

przez

Wykonawcę.
6. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej
termin zapłaty odmiennie niż w ust. 4, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury
określonego jak w ust. 4.

§ 10.
1.

Zamawiający

ustanawia

inspektora

___________________________,

nadzoru

działającego

w

osobie

w granicach

umocowania

określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2.

Inspektor

nadzoru

wypełnia

obowiązki

i

działa

w

ramach

upoważnień

wyszczególnionych w Umowie i przepisach odrębnych.
3.

W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres
uprawnień inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem
przypadków wyraźnie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa
zwolnienia
z Umowy.

Wykonawcy

z

wykonania

jakichkolwiek

zobowiązań

wynikających
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4.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną
zastrzeżoną pod rygorem nieważności. W sytuacji zagrożenia inspektor może wydać
polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia.
Inspektor nadzoru potwierdzi na piśmie treść wydanego przez siebie polecenia
ustnego, wydanego w sytuacji jak wyżej, w ciągu 24 godzin.

5.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz osobom przez
niego upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy.

6.

Wykonawca

ustanawia

na

swój

koszt

kierownika

budowy

w

osobie

_____________. Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia na
wezwanie Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem
24 godzin, w naradach koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez
Zamawiającego,
zrealizowanych

a

także

przez

do

uczestnictwa

Wykonawcę,

w

tym

w

ustalonych

robót

odbiorach

ulegających

robót

zakryciu

lub

zanikających, oraz uczestniczenia w ustalonych próbach i odbiorach technicznych.
7.

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom
organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych
ustawą Prawo budowlane, oraz do udostępnienia danych i informacji tą ustawą
wymaganych.

§ 11.
1.

Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień technicznoorganizacyjnych związanych z realizacją Umowy jest _____________.

2.

Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która w jego imieniu
będzie się kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z
wykonywaniem Umowy.

§ 12.
1.

Wykonane Roboty zostaną odebrane w oparciu o protokół odbioru końcowego.
Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony po wykonaniu całości Robót.
Strony nie dopuszczają możliwości częściowego odbioru Robót.

2.

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego Robót
niezwłocznie po ich wykonaniu.
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3.

Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru Robót
jest wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej
dokumentacji

powykonawczej

(operat

kolaudacyjny),

której

kompletność

i prawidłowość stwierdzona została przez inspektora nadzoru, pozwalającej na
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, obejmującej w szczególności:
1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów,
2) protokoły

technicznych

odbiorów

instalacji,

urządzeń

technicznych,

robót

ulegających zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek
i organów, w tym niezbędnych świadectw kontroli jakości,
3) protokół (protokoły), o którym mowa w § 7 ust. 17 pkt 1) Umowy,
4) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.
4.

Strony przystąpią do odbioru jakościowego i ilościowego zgłoszonych do odbioru
Robót w przeciągu 7 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg
w Nowym Targu) od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Robót,
w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiającego.

5.

Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający może odmówić
przyjęcia Robót określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę
do usunięcia tych wad i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru
Robót lub może przyjąć Roboty z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad
w protokole odbioru i określeniem terminu przystąpienia przez Wykonawcę do
ich usunięcia oraz terminu ich usunięcia przez Wykonawcę,
2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku
wad istotnych żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy ze
skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia takich wad
w toku czynności odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać
stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową.

6.

Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem zleconych Robót
ponosi Wykonawca.

7.

Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego robót, który podpisują Strony.

8.

Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, określonego w dokumencie
gwarancyjnym, Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na piśmie
przez Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót.
W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu
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ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie przystąpi
do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. Obiór ostateczny (gwarancyjny)
Robót nastąpi protokolarnie.
§ 13.
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za
wykonane roboty objęte Umową.
2. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji, który został określony w dokumencie
gwarancyjnym stanowiącym załącznik do Umowy.
3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad
w terminie 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w
innym

terminie

ustalonym

przez

Zamawiającego.

Usunięcie

wad

zostanie

protokolarnie odebrane przez Zamawiającego.
4. Na

wykonane

Roboty

Wykonawca

udziela

gwarancji

zgodnie

z

dokumentem

gwarancyjnym stanowiącym załącznik do Umowy.
5. Uprawnienia

Zamawiającego

z

tytułu

gwarancji

nie

uchybiają

uprawnieniom

przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady.
6. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym
początkiem biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie,
natomiast

końcem

okresu

jest

data

potwierdzenia

usunięcia

wady, jednakże

w przypadku wad istotnych okres rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili
potwierdzenia usunięcia wady.

§ 14.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa
odstąpić

od

państwa

Umowy

w

lub

bezpieczeństwu

terminie

30

dni

publicznemu,
od

powzięcia

Zamawiający
wiadomości

może

o

tych

okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia
przysługuje

należnego

z tytułu

odszkodowanie

w niniejszym paragrafie.

wykonania

w sytuacji

części

odstąpienia

Umowy.
od

Wykonawcy

Umowy,

nie

wskazanej
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§ 15.
1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie
z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi,
w tym uregulowaniami objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać)
wykonywanie Robót przez Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek
okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu
zakończenia Robót. Wszelkie koszty związane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robót
przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2. Zamawiającemu

przysługuje

prawo

odstąpienia

od

Umowy

ze

skutkiem

natychmiastowym w przypadkach określonych Umową, w tym gdy:
1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta
trwa dłużej niż 5 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg
w Nowym Targu) lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym
będzie ich terminowe zakończenie,
4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 2 dni
roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty
przekazania mu terenu budowy, i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego,
5) zaszła

konieczność

wielokrotnego

dokonania

bezpośredniej

zapłaty

przez

Zamawiającego należności na sumę większą niż 5% wartości Umowy na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego
budowlane

lub

umowę
który

o podwykonawstwo,
zawarł

której

przedłożoną

przedmiotem
Zamawiającemu

są

roboty
umowę

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
6) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty
w sposób niezgodny z Umową pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany
sposobu ich wykonywania.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2,
w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej
w ust. 2 stanowiącej podstawę odstąpienia od Umowy.
4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w
ust. 1 i 2, Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony
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zakres wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy
materiałów i urządzeń.
5. Odstąpienie

od

Umowy

powinno

nastąpić

w

formie

pisemnej

pod

rygorem

nieważności.

§ 16.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości:
1) 20 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy, jeżeli
Zamawiający odstąpi od Umowy z jednej z przyczyn wskazanych w § 15 ust. 2 pkt
3-6) Umowy, a także gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w przypadku
wskazanym w § 12 ust. 5 pkt 2) Umowy,
2) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót, a także za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu na zasadach określonych Umową
aneksu (aneksów) do Umowy wskazanych w § 6 ust. 3 i ust. 5 Umowy
w terminach wskazanych w tych przepisach, jak również za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, a także
ponadto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu obowiązku
wskazanego w § 3 ust. 5 Umowy.
3) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy
dzień przerwy w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które odpowiada
Wykonawca,
4) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy
rozpoczęty

dzień

zwłoki

Wykonawcy

w

przystąpieniu

do

usunięcia

wad

stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz
gwarancji, jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jak
wyżej, poczynając od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na
usunięcie wad,
5) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy – za każdy
przypadek nieobecności kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy
technicznej zorganizowanej przez Zamawiającego, na którą kierownik budowy
otrzymał

wezwanie

od

Zamawiającego

(w

tym

inspektora

nadzoru)

z wyprzedzeniem 24 godzin, a także za każdy przypadek nieobecności kierownika
budowy w ustalonych terminie i miejscu odbioru robót zrealizowanych przez
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Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, oraz przypadek
jego nieuczestniczenia w próbie czy odbiorze technicznym w ustalonych terminie
i miejscu,
6) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy
przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcy, o którym mowa w § 7
ust. 14 Umowy,
7) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy
przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, jak również za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez
Wykonawcę

poświadczonej

za

zgodność

z

oryginałem

kopii

umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany,
8) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy
przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
9) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy
przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie
w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w SIWZ w celu
potwierdzenia

spełnienia wymogu

zatrudnienia przez

Wykonawcę lub jego

każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących prace wskazane w SIWZ,
10) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy
przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego
każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących prace wskazane w SIWZ.
2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-10) nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.
3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych
w ust. 1 pkt 2-8) przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 25% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo
rozwiązania Umowy w drodze odstąpienia w terminie 30 dni od daty zaistnienia tej
okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o której mowa
w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane z przyczyny leżącej po stronie
Wykonawcy.
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4. Zamawiającemu
należnych

od

przysługuje
Wykonawcy

prawo
kar

potrącania

umownych

z

oraz

wynagrodzenia
innych

Wykonawcy

należności,

w

tym

odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest
oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.

§ 17.
Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających
wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 18.
Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią
swojej wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy.
§ 19.
1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego, w tym
fakturę (faktury), będzie kierował do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na
adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14. Zamawiający wszelką korespondencję do
Wykonawcy będzie kierował na adres:______________.
2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej
Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu
obowiązkowi przez Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa
się za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany
adresu, jest znany drugiej Stronie.

§ 20.
Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego
realizowane będą ze strony Zamawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym
Targu.
§ 21.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają
dla swej ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki.
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§ 22.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie.
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 23.
W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, przepisy
prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 24.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej Strony.
Załączniki:
1.
dokument gwarancyjny,
2.
przedmiar robót oraz przedmiar robót - koszty niekwalifikowane,
3.
tabela elementów rozliczeniowych oraz tabela elementów rozliczeniowych - koszty
niekwalifikowane.
Zamawiający:

Wykonawca:
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DOKUMENT GWARANCYJNY
z dnia ____________ 2018 r.,
do umowy nr ____________/ 2018 z dnia ____________ 2018 r.
zwanej dalej Umową,
dotyczącej:

1.

wykonania robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn.:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra –
Łętownia w miejscowości Zubrzyca Górna odc. km 3+045 – km 4+221”

_______________________
__________________________
nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość robót zrealizowanych na podstawie Umowy
i zgodnie z Umową udziela
Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego
14, NIP 735-21-75-044, działającemu poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg
w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,
zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), o
którym mowa w § 1 Umowy, na okres ______ lat /okres gwarancji zostanie ustalony zgodnie z
okresem wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten nie może być
krótszy niż 5 lat/ licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót tj.: od dnia
_______________________ do _____________.
2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1.
3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych w okresie
gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie określonym przez Zamawiającego, w terminie 14
dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, lub w
innym terminie wskazanym przez Zamawiającego. Potwierdzeniem usuniętej wady będzie
protokolarnie skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad.
4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy
usuwaniu wad.
5. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, powstałych
w okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu
podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Gwaranta.
6. Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 5, nie ma wpływu na warunki
niniejszej gwarancji.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje się przepisy
Umowy i kodeksu cywilnego.
8. Dokument gwarancyjny sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.

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

Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy
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Przedmiar robót
Lp.
1
1 d.1

Podstawa

KNNR 1 0112-02
analogia
Uproszczona

2
2.1
2 d.2.1

KNNR 1 0111-02

2.2
3 d.2.2

KNNR 1 0101-01

4 d.2.2

KNNR 1 0101-02

5 d.2.2

KNNR 1 0101-03

6 d.2.2

KNNR 1 0101-04

7 d.2.2
8 d.2.2
9 d.2.2
2.3
10 d.2.3

KNNR 1 0107-02
KNNR 1 0107-03
KNNR 1 0107-01
KNNR 1 0202-03

2.4
11 d.2.4

KNNR 6 0808-04
analogia

12 d.2.4
13 d.2.4

KNNR 6 0808-07
KNR 4-05I 031903

14 d.2.4

Opis

Jedn.obm. Ilość

D-00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE
Wybudowanie , utrzymanie, likwidacja objazdów / kpl.
przejazdów i organizacji ruchu
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 - ODTWORZENIE TRASY I
PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym
lub górskim.
D-01.02.01 - USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni
o średnicy 10-15 cm
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni
o średnicy 16-25 cm
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni
o średnicy 26-35 cm
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni
o średnicy 36-45 cm
Wywożenie karpiny.
Wywożenie gałęzi.
Wywożenie dłużyc.
D-01.02.02 - ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku sam.samowyład. - zdjęcie
warstwy humusu
D-01.02.04 - ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
I OGRODZEŃ
Rozebranie ogrodzeń z siatki ogrodzeniowej na
słupkach stalowych wraz z bramami - różne typy
ogrodzeń

1

km

1,176

szt.

75

szt.

6

szt.

7

szt.

1

mp
mp
mp

5,64
9,23
8,43

m3

235,2

m

22

Rozebranie barier drogowych stalowych
Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu
'Wipro' o średnicy nominalnej 300 mm
uszczelnionego sznurem i opaską żelbetową

m
m

32
55

KNR 4-05I 031904

Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu
'Wipro' o średnicy nominalnej 400 mm
uszczelnionego sznurem i opaską żelbetową

m

5,5

15 d.2.4

KNR 4-05I 031906

Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu
'Wipro' o średnicy nominalnej 600 mm
uszczelnionego sznurem i opaską żelbetową

m

27,5

16 d.2.4

KNR 4-05I 0409Demontaż studni rewizyjnych z kręgów
01 analogia
betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
KNR 4-04 0302-02 Rozebranie różnych konstrukcji betonowych umocnienia, murki, studnie

17 d.2.4

kpl.

3

m3

4,2
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18 d.2.4
19 d.2.4

20 d.2.4
2.5
2.5.1
21 d.2.5.1

22 d.2.5.1
23 d.2.5.1
24 d.2.5.1

2.5.2
25 d.2.5.2

26 d.2.5.2
27 d.2.5.2
28 d.2.5.2

Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. m
15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
m3
1103-05
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym
KNNR 6 0807-04

KNR 4-04 1107-03 Transport złomu samochodem skrzyniowym z
t
1107-04
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
D-01.02.04 - ROZBIÓRKA PRZEPUSTÓW NA
CIEKACH POD KORONĄ DROGI
- przepust w km 3+327,2
KNNR 1 0210-03
Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
m3
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
KNR 2-31 0816-03 Rozebranie przepustów rurowych - rozbiórka
analogia
przepustu 800mm
KNR 2-31 0816-05 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki
czołowe i ławy z kamienia łamanego
KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
1103-05
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym
KNNR 1 0210-05

29 d.2.6

KNNR 6 0802-06

30 d.2.6

KNNR 6 0801-08

31 d.2.6

KNNR 6 0803-02
analogia

32 d.2.6

33 d.2.6

26,86

0,77

30,08

7

m3

2,8

m3

0,33

- przepust w km 3+816,8
Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na
m3
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20
- 2.50 m3 w gr.kat. III-IV

172,72

KNR 2-31 0816-03 Rozebranie przepustów rurowych - rozbiórka
analogia
przepustu 1000mm
KNR 2-31 0816-05 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki
czołowe i ławy z kamienia łamanego
KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
1103-05
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym

2.6

m

29,5

D-01.02.04 - ROZBIÓRKA ELEMENTÓW
ZJAZDÓW
Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm
mechanicznie
Rozebranie podbudowy z mas mineralnobitumicznych gr. 8 cm mechanicznie - zał. gr.
nawierzchni 10cm Krotność = 1,25

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki
kamiennej nieregularnej na podsypce
cementowo-piaskowej - rozebranie kostki na
zjazdach
KNNR 6 0801-02
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 15 cm
mechanicznie - nawierzchnia zjazdów z
kruszywa do wykorzystania przy zasypywaniu
wykopów
KNR 2-31 0816-02 Rozebranie przepustów rurowych - rury
analogia
betonowe o śr. 50 cm - rozbiórka przepustów
pod zjazdami (różne średnice 20 cm - 50 cm)

m

15

m3

34,5

m3

0,71

m2

12

m2

14,3

m2

69

m2

120

m

140
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34 d.2.6
35 d.2.6
36 d.2.6

KNR 2-31 0816-04 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki
czołowe i ławy betonowe
KNR 2-31 0816-05 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki
czołowe i ławy z kamienia łamanego
KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
1103-05
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym

2.7
37 d.2.7
38 d.2.7

39 d.2.7
40 d.2.7

KNR AT-03 010102
KNR AT-03 010201 analogia
współczynnikami
(zakładka obok)
skorygowano
wartość do ok.
1,0zł
KNR AT-03 010403
KNR AT-03 010403

20

m3

55

574
6756,6

616

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o m2
gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki - o
gr. 20 cm Krotność = 2

36

2.8

D-00.00.00 - PRZEBUDOWA I
ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW SIECI
UZBROJENIA TERENU
Przebudowa słupa oświetlenia drogowego
E-0510 2800-01
Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o
przekroju do 25 mm2 bez demontażu izolacji
E-0510 3100-05
Mechaniczny demontaż słupów oświetleniowych
wraz z oprawą oświetleniową (do ponownego
montażu)
KNR-W 5-10 0701- Montaż i ręczne stawianie słupów pojedynczych
04 analogia
linii niskiego napięcia o długości do 10 m ( bez
belek ustojowych ) - UWAGA: słup z demontażu

44 d.2.8.1

m3

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o m2
gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o m2
gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki - o
gr. 16 cm Krotność = 1,6

KNR AT-03 010403

43 d.2.8.1

20

D-01.02.05 - FREZOWANIE I ROZBIÓRKA
NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni
m
bitumicznych na gł. 6-10 cm
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
m2
bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z
rozbiórki na odl. do 1 km Krotność = 0,7

41 d.2.7

2.8.1
42 d.2.8.1

m3

km/1
przewód
słup

295

0,04
1

szt.

1

45 d.2.8.1

KNR-W 5-10 1011- Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii kpl.
01 analogia
niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z
lampą rtęciową (1 żarówka) - UWAGA: oprawa
oświetleniowa z demontażu

1

46 d.2.8.1

E-0510 3300-01

2.8.2
47 d.2.8.2

3

Montaż ręczny przewodów izolowanych typu
AsXSn lub podobnych 4 x 50 mm2 linii
napowietrznych N.N. UWAGA: przewód
zasilający z demontażu
Zabezpieczenie elementów sieci
KNR 5-01 0115-02 Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji kablowej
analogia
rurami osłonowymi dwudzielnymi - odcinki nie
ujęte w zakresie branży teletechnicznej
D-02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE

km

0,04

m

144
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3.1

D-02.01.01 - WYKONANIE WYKOPÓW W
GRUNTACH NIESKALISTYCH
Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25
m3 w gr.kat. III

48 d.3.1

KNNR 1 0212-02

49 d.3.1

KNNR 1 0202-10

3.2
50 d.3.2

D-02.03.01 - WYKONANIE NASYPÓW
KNNR 1 0215-02
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych
kat. IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m
KNNR 1 0215-04
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych
kat. IV uprzednio odspojonych - za każde rozp.
10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
Krotność = 2
KNNR 1 0407-02
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do
z.sz.2.2.2. 9911-03 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - materiał
miejscowy
KNNR 1 0407-01
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do
z.sz.2.2.2. 9911-03 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - materiał
kwalifikowany, niewysadzinowy - pozycja
skalkulowana wraz z materiałem i dowozem
materiału
D-03.00.00 - ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO
D-03.02.01, D10.01.01 - KANALIZACJA
DESZCZOWA
Ciąg kanalizacji nr 17
kanalizacja
KNNR 1 0210-02
Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat. I-II

51 d.3.2

52 d.3.2

53 d.3.2

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1
54
d.4.1.1.1
55
d.4.1.1.1

KNNR 1 0305-03

56
d.4.1.1.1

KNNR 1 0202-07

57
d.4.1.1.1

KNNR 1 0313-04
analogia

58
d.4.1.1.1
59
d.4.1.1.1

KNNR 4 1411-03
KNNR 4 1424-02

m3

987

Roboty ziemne wykonywane koparkami
m3
podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV
z transp.urobku sam.samowyład.

740

m3

303

m3

707

m3

595

m3

968

m3

562

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m m3
ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV
Roboty ziemne wykonywane koparkami
m3
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku sam.samowyład.

22

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; grunt kat. IIIIV
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grub. 20 cm
Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem
osadczym, na zawiasach - wpust z rusztem
klasy D400

145

m2

1044

m3

41

szt.

5
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Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem
osadczym, na zawiasach - wpust z rusztem
klasy B125
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie - głębokość studni
1,5m (M) - zwieńczenie stożkiem, włazy klasy
D400 na uszczelkę gumową i z zabezpieczeniem
na przesunięcie
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie - głębokość studni
2,0m (M) - zwieńczenie stożkiem, włazy klasy
D400 na uszczelkę gumową i z zabezpieczeniem
na przesunięcie
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie - głębokość studni
1,5m (M) - zwieńczenie stożkiem, włazy klasy
D400 na uszczelkę gumową i z zabezpieczeniem
na przesunięcie
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie - głębokość studni
2,0m (M) - zwieńczenie stożkiem, włazy klasy
D400 na uszczelkę gumową i z zabezpieczeniem
na przesunięcie
Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
200 mm - wykopy umocnione
Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
300 mm - wykopy umocnione
Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
400 mm - wykopy umocnione
Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
450 mm - wykopy umocnione
Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
500 mm - wykopy umocnione
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grub. 25 cm - obsypka przykanalików,
kanałów - grubość 20cm

60
d.4.1.1.1

KNNR 4 1424-02

61
d.4.1.1.1

KNNR 4 1413-01
analogia

62
d.4.1.1.1

KNNR 4 1413-01
analogia

63
d.4.1.1.1

KNNR 4 1413-03
analogia

64
d.4.1.1.1

KNNR 4 1413-03
analogia

65
d.4.1.1.1
66
d.4.1.1.1
67
d.4.1.1.1
68
d.4.1.1.1
69
d.4.1.1.1
70
d.4.1.1.1

KNNR 4 1308-03
z.sz.3.4. 9913-2
KNNR 4 1308-05
z.sz.3.4. 9913-2
KNNR 4 1308-06
z.sz.3.4. 9913-2
KNNR 4 1308-06
z.sz.3.4. 9913-2
KNNR 4 1308-07

71
d.4.1.1.1

KNNR 1 0318-03
z.o.2.11.4. 991103

4.1.1.2
72
d.4.1.1.2

wylot
KNNR-W 10 2609- Naprawa budowli siatkowo-kamiennych - zalanie m3
03 analogia
kamienia zaprawą cementową - obetonowanie
wylotu
Ciąg kanalizacji nr 18
kanalizacja
KNNR 1 0210-02
Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
m3
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat. I-II

4.1.2
4.1.2.1
73
d.4.1.2.1
74
d.4.1.2.1

KNNR 4 1411-04

KNNR 1 0305-03

szt.

3

stud.

1

stud.

4

stud.

1

stud.

1

m

12

m

22

m

88

m

25

m

45

m3

55

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
m3
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
- współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

467

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m m3
ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV

1,13

440

22
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75
d.4.1.2.1

KNNR 1 0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku sam.samowyład.

m3

143

76
d.4.1.2.1

KNNR 1 0313-04
analogia

m2

1034

77
d.4.1.2.1
78
d.4.1.2.1

KNNR 4 1411-03

m3

44

szt.

2

79
d.4.1.2.1

KNNR 4 1424-02

szt.

1

80
d.4.1.2.1

KNNR 4 1424-02

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; grunt kat. IIIIV
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grub. 20 cm
Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem
osadczym, na zawiasach - wpust z rusztem
klasy D400
Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem
osadczym, na zawiasach - wpust z rusztem
klasy B125
Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem
osadczym, na zawiasach - wpust z rusztem
klasy B125 - wpust w ciągu koryt
odwadniających głębokich (głębokość=1,15m)

szt.

3

81
d.4.1.2.1
82
d.4.1.2.1

KNNR 4 1407-01

Deskowanie ław fundamentowych - deskowanie
bloków betonowych przy obniżonych wpustach
Układanie mieszanki betonowej pompą do
betonu na samochodzie - ławy fundamentowe,
bloki oporowe - betonowanie bloków
betonowych przy obniżonych wpustach

m2

12

m3

1

83
d.4.1.2.1

KNNR 4 1413-01
analogia

stud.

2

84
d.4.1.2.1

KNNR 4 1413-03
analogia

stud.

1

85
d.4.1.2.1

KNNR 4 1413-03
analogia

stud.

2

86
d.4.1.2.1
87
d.4.1.2.1
88
d.4.1.2.1
89
d.4.1.2.1

KNNR 4 1308-03
z.sz.3.4. 9913-2
KNNR 4 1308-05
z.sz.3.4. 9913-2
KNNR 4 1308-06
z.sz.3.4. 9913-2
KNNR 4 1308-06
z.sz.3.4. 9913-2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie - głębokość studni
2,0m (M) - zwieńczenie stożkiem, włazy klasy
D400 na uszczelkę gumową i z zabezpieczeniem
na przesunięcie
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie - głębokość studni
1,5m (M) - zwieńczenie stożkiem, włazy klasy
D400 na uszczelkę gumową i z zabezpieczeniem
na przesunięcie
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie - głębokość studni
2,0m (M) - zwieńczenie stożkiem, włazy klasy
D400 na uszczelkę gumową i z zabezpieczeniem
na przesunięcie
Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
200 mm - wykopy umocnione
Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
300 mm - wykopy umocnione
Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
400 mm - wykopy umocnione
Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
450 mm - wykopy umocnione

KNNR 4 1424-02

KNNR 4 1409-01

m

12

m

44

m

32

m

30
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90
d.4.1.2.1
91
d.4.1.2.1

KNNR 4 1308-07
KNNR 4 1411-04

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
500 mm - wykopy umocnione
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grub. 25 cm - obsypka przykanalików,
kanałów - grubość 20cm

m3

112,37

92
d.4.1.2.1

KNNR 1 0318-03
z.o.2.11.4. 991103

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
m3
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
- współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

570

KNNR 4 1410-04

odwodnienie liniowe - 3 szt.
Podłoża betonowe o grubości 20 cm

4.1.2.2
93
d.4.1.2.2
94
d.4.1.2.2
95
d.4.1.2.2
96
d.4.1.2.2
97
d.4.1.2.2
98
d.4.1.2.2
99
d.4.1.2.2
100
d.4.1.2.2
4.1.2.3
101
d.4.1.2.3
102
d.4.1.2.3
103
d.4.1.2.3
104
d.4.1.2.3
105
d.4.1.2.3
106
d.4.1.2.3
107
d.4.1.2.3
4.1.3
4.1.3.1
108
d.4.1.3.1

m

m3

80

3,86

KNNR 4 1404-02

Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o śr.stali
t
od 10 do 14 mm - konstrukcje proste
Montaż zbrojenia ścian o śr.stali pow.8 do 14 mm t

KNNR 4 1407-02

Deskowanie ścian studni i ścianek

m2

25,24

KNNR 4 1409-02

Układanie mieszanki betonowej pompą do
betonu na samochodzie
Osadzenie krat żeliwnych o ciężarze do 60 kg w
ściekach poprzecznych
Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni
murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego (gruntowanie)

m3

5,02

szt

46

m2

25,24

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni
murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego
na zimno

m2

25,24

m3

0,39

KNNR 4 1402-01

KNNR 4 1429-01
KNNR 4 1513-01

KNNR 4 1513-03

KNNR 4 1410-02
KNNR 4 1402-01
KNNR 4 1404-02
KNNR 4 1407-02
KNNR 4 1409-02
KNNR 4 1513-01

KNNR 4 1513-03

KNNR 1 0210-02

ścianki czołowe na rowie - 2 szt.
Podłoża betonowe o grubości 10 cm

0,58
0,58

Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o śr.stali
t
od 10 do 14 mm - konstrukcje proste
Montaż zbrojenia ścian o śr.stali pow.8 do 14 mm t

0,53

Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o
wys. do 3 m
Układanie mieszanki betonowej pompą do
betonu na samochodzie
Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni
murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego (gruntowanie)

m2

35,2

m3

4,88

m2

27,8

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni
murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego
na zimno

m2

27,8

Ciąg kanalizacji nr 19
kanalizacja
Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
m3
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat. I-II

88

0,53
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109
d.4.1.3.1

KNNR 1 0305-03

110
d.4.1.3.1

KNNR 1 0202-07

111
d.4.1.3.1

KNNR 1 0313-04
analogia

112
d.4.1.3.1
113
d.4.1.3.1

KNNR 4 1411-03

114
d.4.1.3.1

KNNR 4 1424-02

115
d.4.1.3.1

KNNR 4 1424-02

116
d.4.1.3.1
117
d.4.1.3.1

KNNR 4 1407-01

118
d.4.1.3.1

KNNR 4 1413-01
analogia

119
d.4.1.3.1

KNNR 4 1413-05
analogia

120
d.4.1.3.1
121
d.4.1.3.1
122
d.4.1.3.1
123
d.4.1.3.1
124
d.4.1.3.1

KNNR 4 1308-03
z.sz.3.4. 9913-2
KNNR 4 1308-05
z.sz.3.4. 9913-2
KNNR 4 1308-06
z.sz.3.4. 9913-2
KNNR 4 1308-07

KNNR 4 1424-02

KNNR 4 1409-01

KNNR 4 1312-05

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m m3
ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV
Roboty ziemne wykonywane koparkami
m3
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku sam.samowyład.

7

36

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; grunt kat. IIIIV
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grub. 20 cm
Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem
osadczym, na zawiasach - wpust z rusztem
klasy D400
Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem
osadczym, na zawiasach - wpust z rusztem
klasy B125
Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem
osadczym, na zawiasach - wpust z rusztem
klasy B125 - wpust w ciągu koryt
odwadniających głębokich (głębokość=1,15m)

m2

232

m3

19,8

szt.

1

szt.

1

szt.

1

Deskowanie ław fundamentowych - deskowanie
bloków betonowych przy obniżonych wpustach
Układanie mieszanki betonowej pompą do
betonu na samochodzie - ławy fundamentowe,
bloki oporowe - betonowanie bloków
betonowych przy obniżonych wpustach

m2

4

m3

0,5

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie - głębokość studni
2,0m (M) - zwieńczenie stożkiem, włazy klasy
D400 na uszczelkę gumową i z zabezpieczeniem
na przesunięcie
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1400 mm w gotowym wykopie - głębokość studni
2,0m (M) - zwieńczenie stożkiem, włazy klasy
D400 na uszczelkę gumową i z zabezpieczeniem
na przesunięcie
Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
200 mm - wykopy umocnione
Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
300 mm - wykopy umocnione
Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
400 mm - wykopy umocnione
Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
500 mm - wykopy umocnione
Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO"
łączonych na uszczelkę gumową o śr. 800 mm wykopy umocnione

stud.

1

stud.

1

m

8

m

22

m

8

m

1,5

m

8,1
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125
d.4.1.3.1

KNNR 4 1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grub. 25 cm - obsypka przykanalików,
kanałów - grubość 20cm

m3

66

126
d.4.1.3.1

KNNR 1 0318-03
z.o.2.11.4. 991103

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
m3
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
- współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

12

KNNR 4 1410-02

wylot
Podłoża betonowe o grubości 10 cm

4.1.3.2
127
d.4.1.3.2
128
d.4.1.3.2
129
d.4.1.3.2
130
d.4.1.3.2
131
d.4.1.3.2
132
d.4.1.3.2
133
d.4.1.3.2
4.1.3.3
134
d.4.1.3.3
135
d.4.1.3.3
136
d.4.1.3.3
137
d.4.1.3.3
138
d.4.1.3.3
139
d.4.1.3.3

KNNR 4 1402-01
KNNR 4 1404-02
KNNR 4 1407-02
KNNR 4 1409-02
KNNR 4 1513-01

KNNR 4 1513-03

KNNR 4 1410-02

m3

Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o śr.stali
t
od 10 do 14 mm - konstrukcje proste
Montaż zbrojenia ścian o śr.stali pow.8 do 14 mm t

1
0,31
0,31

Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o
wys. do 3 m
Układanie mieszanki betonowej pompą do
betonu na samochodzie
Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni
murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego (gruntowanie)

m2

11

m3

2,36

m2

13,05

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni
murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego
na zimno

m2

13,05

m3

0,36

studnie prostokątne wyk. "na mokro" - 1 szt.
Podłoża betonowe o grubości 10 cm

KNNR 4 1404-02

Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o śr.stali
t
od 10 do 14 mm - konstrukcje proste
Montaż zbrojenia ścian o śr.stali pow.8 do 14 mm t

KNNR 4 1407-02

Deskowanie ścian studni i ścianek

m2

15

KNNR 4 1409-02

Układanie mieszanki betonowej pompą do
betonu na samochodzie
Osadzenie kraty z płaskowników, przekrywającej
studnię żelbetową prostokątną oraz krat z
prętów na wlocie rowu

m3

2,44

kpl.

1

KNNR 4 1402-01

KNNR 4 1429-01
analogia

0,34
0,34

140
d.4.1.3.3

KNNR 4 1513-01

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni
murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego (gruntowanie)

m2

9

141
d.4.1.3.3

KNNR 4 1513-03

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni
murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego
na zimno

m2

9

Ciąg kanalizacji nr 20
kanalizacja
Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
m3
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat. I-II

12

4.1.4
4.1.4.1
142
d.4.1.4.1

KNNR 1 0210-02
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143
d.4.1.4.1

KNNR 1 0305-03

144
d.4.1.4.1

KNNR 1 0202-07

145
d.4.1.4.1

KNNR 1 0313-04
analogia

146
d.4.1.4.1
147
d.4.1.4.1

KNNR 4 1411-03

148
d.4.1.4.1

KNNR 4 1413-01
analogia

149
d.4.1.4.1

KNNR 4 1413-01
analogia

150
d.4.1.4.1
151
d.4.1.4.1
152
d.4.1.4.1

KNNR 4 1308-03
z.sz.3.4. 9913-2
KNNR 4 1308-05
z.sz.3.4. 9913-2
KNNR 4 1312-02

153
d.4.1.4.1
154
d.4.1.4.1
4.1.4.2
155
d.4.1.4.2
156
d.4.1.4.2
157
d.4.1.4.2
158
d.4.1.4.2
159
d.4.1.4.2

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m m3
ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV
Roboty ziemne wykonywane koparkami
m3
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku sam.samowyład.

1,55

8,49

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; grunt kat. IIIIV
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grub. 20 cm
Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem
osadczym, na zawiasach - wpust z rusztem
klasy D400
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie - głębokość studni
2,0m (M) - zwieńczenie stożkiem, włazy klasy
D400 na uszczelkę gumową i z zabezpieczeniem
na przesunięcie
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie - głębokość studni
2,5m (M) - zwieńczenie stożkiem, włazy klasy
D400 na uszczelkę gumową i z zabezpieczeniem
na przesunięcie
Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
200 mm - wykopy umocnione
Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
300 mm - wykopy umocnione
Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO"
łączonych na uszczelkę gumową o śr. 300 mm wykopy umocnione

m2

22

m3

6

szt.

4

stud.

2

stud.

1

m

5

m

72,6

m

7

KNNR 4 1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grub. 25 cm - obsypka przykanalików,
kanałów - grubość 20cm

m3

8

KNNR 1 0318-03
z.o.2.11.4. 991103

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
m3
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
- współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

29,97

KNNR 4 1410-04

odwodnienie liniowe - 1 szt.
Podłoża betonowe o grubości 20 cm

KNNR 4 1424-02

m3

1,98

KNNR 4 1404-02

Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o śr.stali
t
od 10 do 14 mm - konstrukcje proste
Montaż zbrojenia ścian o śr.stali pow.8 do 14 mm t

KNNR 4 1407-02

Deskowanie ścian studni i ścianek

m2

12,44

KNNR 4 1409-02

Układanie mieszanki betonowej pompą do
betonu na samochodzie

m3

2,54

KNNR 4 1402-01

0,3
0,3
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160
d.4.1.4.2
161
d.4.1.4.2

KNNR 4 1429-01

162
d.4.1.4.2

KNNR 4 1513-03

4.1.5
4.1.5.1
163
d.4.1.5.1

KNNR 4 1513-01

KNNR 1 0210-02

164
d.4.1.5.1

KNNR 1 0305-03

165
d.4.1.5.1

KNNR 1 0202-07

166
d.4.1.5.1

KNNR 1 0313-04
analogia

167
d.4.1.5.1
168
d.4.1.5.1

KNNR 4 1411-03

169
d.4.1.5.1

KNNR 4 1413-01
analogia

170
d.4.1.5.1

KNNR 4 1413-05
analogia

171
d.4.1.5.1
172
d.4.1.5.1
173
d.4.1.5.1
174
d.4.1.5.1
175
d.4.1.5.1

KNNR 4 1308-03
z.sz.3.4. 9913-2
KNNR 4 1308-05
z.sz.3.4. 9913-2
KNNR 4 1308-06
z.sz.3.4. 9913-2
KNNR 4 1312-04

KNNR 4 1424-02

KNNR 4 1312-05

Osadzenie krat żeliwnych o ciężarze do 60 kg w
ściekach poprzecznych
Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni
murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego (gruntowanie)

szt

24

m2

12,44

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni
murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego
na zimno

m2

12,44

Ciąg kanalizacji nr 21
kanalizacja
Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
m3
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat. I-II

348

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m m3
ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV
Roboty ziemne wykonywane koparkami
m3
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku sam.samowyład.
Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; grunt kat. IIIIV
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grub. 20 cm
Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem
osadczym, na zawiasach - wpust z rusztem
klasy D400
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie - głębokość studni
2,0m (M) - zwieńczenie stożkiem, włazy klasy
D400 na uszczelkę gumową i z zabezpieczeniem
na przesunięcie
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1500 mm w gotowym wykopie - głębokość studni
1,5m (M) - zwieńczenie stożkiem, włazy klasy
D400 na uszczelkę gumową i z zabezpieczeniem
na przesunięcie
Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
200 mm - wykopy umocnione
Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
300 mm - wykopy umocnione
Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
400 mm - wykopy umocnione
Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO"
łączonych na uszczelkę gumową o śr. 500 mm
Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO"
łączonych na uszczelkę gumową o śr. 600 mm wykopy umocnione

23

103

m2

649

m3

22

szt.

5

stud.

5

stud.

1

m

9,5

m

40

m

75

m

7,5

m

1
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176
d.4.1.5.1

KNNR 4 1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grub. 25 cm - obsypka przykanalików,
kanałów - grubość 20cm

m3

33

177
d.4.1.5.1

KNNR 1 0318-03
z.o.2.11.4. 991103

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
m3
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
- współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

366,3

KNNR 4 1410-02

wylot
Podłoża betonowe o grubości 10 cm

4.1.5.2
178
d.4.1.5.2
179
d.4.1.5.2
180
d.4.1.5.2
181
d.4.1.5.2
182
d.4.1.5.2
183
d.4.1.5.2
184
d.4.1.5.2
4.1.5.3
185
d.4.1.5.3
186
d.4.1.5.3
187
d.4.1.5.3
188
d.4.1.5.3
189
d.4.1.5.3
190
d.4.1.5.3

KNNR 4 1402-01
KNNR 4 1404-02
KNNR 4 1407-02
KNNR 4 1409-02
KNNR 4 1513-01

KNNR 4 1513-03

KNNR 4 1410-02

m3

Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o śr.stali
t
od 10 do 14 mm - konstrukcje proste
Montaż zbrojenia ścian o śr.stali pow.8 do 14 mm t

0,2
0,38
0,38

Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o
wys. do 3 m
Układanie mieszanki betonowej pompą do
betonu na samochodzie
Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni
murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego (gruntowanie)

m2

21,58

m3

3

m2

16,08

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni
murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego
na zimno

m2

16,08

m3

0,36

studnie prostokątne wyk. "na mokro" - 1 szt.
Podłoża betonowe o grubości 10 cm

KNNR 4 1404-02

Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o śr.stali
t
od 10 do 14 mm - konstrukcje proste
Montaż zbrojenia ścian o śr.stali pow.8 do 14 mm t

KNNR 4 1407-02

Deskowanie ścian studni i ścianek

m2

15

KNNR 4 1409-02

Układanie mieszanki betonowej pompą do
betonu na samochodzie
Osadzenie kraty z płaskowników, przekrywającej
studnię żelbetową prostokątną oraz krat z
prętów na wlocie rowu

m3

2,44

kpl.

1

KNNR 4 1402-01

KNNR 4 1429-01
analogia

0,34
0,34

191
d.4.1.5.3

KNNR 4 1513-01

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni
murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego (gruntowanie)

m2

9

192
d.4.1.5.3

KNNR 4 1513-03

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni
murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego
na zimno

m2

9

4.2
4.2.1
4.2.1.1

D-03.01.01, D-10.01.01 - PRZEPUSTY POD
KORONĄ DROGI
- przepust w km 3+327,2
przepust
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193
d.4.2.1.1

194
d.4.2.1.1
195
d.4.2.1.1
196
d.4.2.1.1

197
d.4.2.1.1

4.2.1.2
198
d.4.2.1.2
199
d.4.2.1.2
200
d.4.2.1.2
201
d.4.2.1.2
202
d.4.2.1.2
203
d.4.2.1.2

KNR 2-33 0604-01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów
analogia
drogowych skrzynkowych o przekroju
zamkniętym o wymiarach 1.2 x 1.2 m, 1otworowy
KNR 2-33 0606-02 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych
przepustów drogowych skrzynkowych
KNNR 10 0408-01 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy wylot
KNNR 1 0214-05
Zasypanie wykopów fundamentowych
z.o.2.11.4. 9911podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
02 analogia
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem
mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik
zagęszczenia Js=1,00) - wraz z zakupem i
transportem gruntu kwalifikowanego do zasypki
przepustu i skrzydeł
KNNR 1 0407-02
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do
z.sz.2.2.2. 9911-03 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - materiał
miejscowy
studnia wlotowa wraz ze ścianką czołową
KNNR 4 1410-02
Podłoża betonowe o grubości 10 cm

m

8

m3

1,63

m3

22

m3

27,68

m3

2,4

m3

0,66

KNNR 4 1404-02

Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o śr.stali
t
od 10 do 14 mm - konstrukcje proste
Montaż zbrojenia ścian o śr.stali pow.8 do 14 mm t

KNNR 4 1407-02

Deskowanie ścian studni i ścianek

m2

59,46

KNNR 4 1409-02

Układanie mieszanki betonowej pompą do
betonu na samochodzie
Osadzenie kraty z płaskowników, przekrywającej
studnię żelbetową prostokątną oraz krat z
prętów na wlocie rowu - studnia wlotowa

m3

7,63

kpl.

1

KNNR 4 1402-01

KNNR 4 1429-01
analogia

0,82
0,82

204
d.4.2.1.2

KNNR 4 1429-01
analogia

Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg szt
w studzienkach i komorach - osadzenie włau
okrągłego w płycie studni wlotowej

205
d.4.2.1.2

KNNR 4 1513-01

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni
murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego (gruntowanie)

m2

34,35

206
d.4.2.1.2

KNNR 4 1513-03

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni
murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego
na zimno

m2

34,35

4.2.2

- przepust w km 3+816,8 wraz z segmantami P1 i
P2 (wlot do przepustu)
przepust wraz z obudową wylotu (część studni fragment o wym. 3,60x5,88)
KNR 2-33 0604-01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów m
drogowych skrzynkowych o przekroju
zamkniętym o wymiarach 1.0 x 1.0 m i 1 otworze

4.2.2.1
207
d.4.2.2.1

1

15
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208
d.4.2.2.1

KNR 2-33 0606-02 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych
przepustów drogowych skrzynkowych - wylot
(część studni - fragment o wymiarach 3,60 x
5,88)
KNR 2-33 0713-19 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2

m3

8,47

m2

15,7

210
d.4.2.2.1

KNR 2-33 0713-23 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
m2
bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z
roztworu asfaltowego - każda następna warstwa powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2

15,7

211
d.4.2.2.1

KNNR 1 0214-05
z.o.2.11.4. 991102 analogia

209
d.4.2.2.1

212
d.4.2.2.1

213
d.4.2.2.1
4.2.2.2
214
d.4.2.2.2
215
d.4.2.2.2
216
d.4.2.2.2
217
d.4.2.2.2

Zasypanie wykopów fundamentowych
podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem
mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik
zagęszczenia Js=1,00) - wraz z zakupem i
transportem gruntu kwalifikowanego do zasypki
przepustu i skrzydeł
KNNR 1 0407-02
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do
z.sz.2.2.2. 9911-03 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - materiał
miejscowy
KNNR 1 0512-02
Umocnienie skarp ażurowymi płytami
betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej
studnia wlotowa wraz ze segmentami muru
oporowego P1 i P2, studnia wylotowa (c.d.)
KNNR 4 1410-02
Podłoża betonowe o grubości 10 cm

m3

39,37

m3

133,35

m2

23

m3

4,59

KNR 2-33 0207-15 Przygotowanie zbrojenia na budowie - ściany i
skrzydełka - pręty o śr. 16-20 mm
KNR 2-33 0208-15 Montaż zbrojenia - ściany i skrzydełka - pręty o
śr. 16-20 mm - nakład M ("prefabtykaty
zbrojarskie") = 0 !!
KNR 2-33 0204-01 Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej podpory masywne, ściany oporowe i ściany
maskujące o wysokości do 4 m

t

10,99

t

10,99

m2

256,49

218
d.4.2.2.2
219
d.4.2.2.2

KNR 2-33 0210-05 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie m3
- podpory,ściany oporowe i mury pachwinowe
KNR 2-33 0713-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
m2
bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2

54,64

220
d.4.2.2.2

KNR 2-33 0713-06 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
m2
bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z
roztworu asfaltowego - każda następna warstwa powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2

24,59

24,59
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221
d.4.2.2.2

KNR 2-33 0713-19 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2

m2

150,21

222
d.4.2.2.2

KNR 2-33 0713-23 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
m2
bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z
roztworu asfaltowego - każda następna warstwa powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2

150,21

5
5.1

223 d.5.1

KNNR 6 0103-03
kr.bit.
*0,45(czerwony);
krawężnik*
0,30(zielony); ściek
pref bet*0,80(żółty)

5.2
224 d.5.2

5.3
225 d.5.3

KNR AT-04 010101 kr.bit.
*0,45(czerwony);
krawężnik*
0,30(zielony); ściek
pref bet*0,80(żółty)
KNNR 6 0112-06
kr.bit.
*0,45(czerwony);
krawężnik*
0,30(zielony); ściek
pref bet*0,80(żółty)

5.4

226 d.5.4

KNNR 6 0112-01
kr.bit.
*0,30(czerwony);
krawężnik*
0,45(zielony); ściek
pref bet*0,65(żółty)

5.5

227 d.5.5

5.6

KNNR 6 0113-06
kr.bit.
*0,15(czerwony)

D-04.00.00 - PODBUDOWY
D-04.01.01 - KORYTO WRAZ Z
PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM
PODŁOŻA
Profilowanie i zagęszczanie podłoża
wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

2376

m2

1573

m2

1573

D-04.04.01 - PODBUDOWY KRUSZYW
NATURALNYCH STABILIZOWANYCH
MECHANICZNIE
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm dolna w-wa podbudowy z kr. nat. 0/63 gr. 20cm
zagęszczona mechanicznie

m2

1664,39

D-04.04.02 - PODBUDOWA Z KRUSZYW
ŁAMANYCH STABILIZOWANYCH
MECHANICZNIE
Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych
o grubości po zagęszczeniu 15 cm - górna w-wa
podbudowy z kr. łamanego 0/31,5 gr. 20cm
zagęszczona mechanicznie Krotność = 1,3333

m2

176,4

D-04.02.01 - WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I
ODCINAJĄCE
Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny - geowłóknina
separująca

D-04.02.02 - WARSTWA MROZOCHRONNA
Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr.
15 cm - w-wa mrozochornna z pospółki 0/63 gr.
14cm zagęszczona mechanicznie Krotność =
0,9333

D-04.06.01 - PODBUDOWA Z BETONU
CEMENTOWEGO
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228 d.5.6

KNNR 6 0109-03

5.7
229 d.5.7

KNR AT-03 020202

230 d.5.7

KNNR 6 0110-03
kr.bit.
*0,10(czerwony)

6
6.1
231 d.6.1

KNR AT-03 020202

232 d.6.1

KNNR 6 0308-03

233 d.6.1

KNR AT-04 010301 analogia

234 d.6.1

235 d.6.1

m2

68

D-04.07.01, D-05.03.26 - PODBUDOWA Z
BETONU ASFALTOWEGO
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją
m2
asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

956,6

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 8 cm podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego gr.
8cm
D-05.00.00 - NAWIERZCHNIE
D-05.03.05 - NAWIERZCHNIA Z BETONU
ASFALTOWEGO
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją
m2
asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

6468,8

6468,8

m2

6468,8

KNR AT-03 020202

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją
m2
asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

6468,8

KNNR 6 0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych o grubości po
zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z
dowozem
D-05.03.23 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ BRUKOWEJ
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
grubości 10 cm na podsypce cementowopiaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem nawierzchnia zatok autobudowych i zatok
postojowych
D-06.00.00 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D-06.01.01 - UMOCNIENIE
POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I
ŚCIEKÓW
Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane
piaskiem i wodą - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych
niż 2.5 m
Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - ściek
opływowy typu "MULDA"

m2

6468,8

m2

68

m2

778,59

m

1190,5

KNNR 6 0502-03

7
7.1

237 d.7.1

KNNR 6 0109-02
z.o.2.6. 9901-02

238 d.7.1

KNNR 6 0606-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm
(warstwa wiążąca) wraz z dowozem - w-wa
wiążąca z bet. asfaltowego gr. 6cm
Ułożenie na warstwie bitumicznej geosiatki
wzmacniającej z włókna szklanego o wytrz.
120x120kN

956,6

m2

6.2
236 d.6.2

Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane
piaskiem i wodą - podbudowa gr. 25cm zatok
autobusowych i postojowych Krotność = 1,25
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239 d.7.1

KNNR 6 0606-03

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - ściek typu
GŁĘBOKIEGO

m

316

240 d.7.1

KNNR 6 0606-03

m

8,5

241 d.7.1

KNNR 1 0512-02

7.2
242 d.7.2

KNNR 6 0113-06

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - ściek
SKARPOWY
Umocnienie skarp ażurowymi płytami
betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej
D-04.04.01 - POBOCZA GRUNTOWE
Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych
o grubości po zagęszczeniu 15 cm - wykonanie
poboczy drogowych

m2

1554,9

m2

1673,5

m2

214,08

m2

21,72

m2

89,83

szt.

2

szt.
szt.

32
11

szt.

28

Pionowe znaki drogowe - słupki prowadzące i
szt.
krawędziowe oraz znaki kilometrowe i
hektometrowe - obok czynnego pasa jezdni (2675 poj)
D-07.05.01 - BARIERY OCHRONNE STALOWE
KNR 2-31 0704-01 Bariery ochronne drogowe U-14a; N2 lub H1, A, m
W6 - system kompletny z zakończeniami lub
zakotwieniami
D-07.06.02 - URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE
RUCH PIESZYCH

22

8
8.1
243 d.8.1

KNNR 6 0705-02

244 d.8.1

KNNR 6 0705-03

245 d.8.1

KNNR 6 0705-06

8.2
246 d.8.2

KNNR 6 0702-08

247 d.8.2
248 d.8.2

KNNR 6 0702-01
KNNR 6 0702-04

249 d.8.2

KNNR 6 0702-05

8.3

250 d.8.3

8.4
251 d.8.4

8.5

KNNR 6 0702-01
z.o.2.7. 9902-01

D-07.00.00 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU
OZNAKOWANIE POZIOME
Oznakowanie poziome jezdni farbą
chlorokauczukową - linie segregacyjne i
krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie
Oznakowanie poziome jezdni farbą
chlorokauczukową - linie segregacyjne i
krawędziowe przerywane malowane
mechanicznie
Oznakowanie poziome jezdni farbą
chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i
przejściach dla pieszych malowane
mechanicznie
D-07.02.01 - OZNAKOWANIE PIONOWE
Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub
drogowskazów
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3
m2
D-07.02.01 - SŁUPKI PROWADZĄCE I
KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE
I HEKTOMETROWE

430
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252 d.8.5

9
9.1
253 d.9.1

254 d.9.1

9.2
255 d.9.2

KNR 2-31 0701-04 Poręcze ochronne U-12a z pochwytem i
przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie
słupków z rur 60 mm 2.5 m zabezpieczające
pieszych przed upadkiem z wysokości

KNNR 6 0403-03

KNNR 6 0607-03
analogia nakłady
R, M połączone z
pozycją KNNR 6
0109-02 podbudowy
betonowe - w ilości
opdpowiadającej
fundamentowi
betonowemu
0,23*0,15*1,00
KNNR 6 0404-05
analogia nakłady
R, M połączone z
pozycją KNNR 6
0109-01 podbudowy
betonowe - w ilości
opdpowiadającej
fundamentowi
betonowemu
0,18*0,10*1,00

9.3
256 d.9.3

KNNR 6 0112-01

257 d.9.3

KNNR 6 0113-05

258 d.9.3

KNNR 6 0502-04

259 d.9.3

KNNR 6 0502-04

9.4
260 d.9.4

KNNR 6 0109-02
z.o.2.6. 9901-02

m

370

m

1251

m

1271

m

1158

m2

2453

Chodniki - warstwa górna podbudowy z kruszyw m2
łamanych gr. 10 cm
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 m2
cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 m2
cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem - kostka kolorowa

2453

D-08.00.00 - ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 - KRAWĘŻNIKI BETONOWE
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm Z WYKONANIEM ŁAW
BETONOWYCH (!) na podsypce cementowopiaskowej
Ściek przykrawężnikowy, z kostki betonowej
brukowej typu HOLLAND o wys. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej i
FUNDAMENCIE Z BETONU (!), 2 rzędy kostki

D-08.03.01 - BETONOWE OBRZEŻA 30x8
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej i
FUNDAMENCIE Z BETONU (!), spoiny
wypełnione zaprawą cementową - chodniki

D-05.03.23 - UTWARDZONE POBOCZE Z
KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ
Chodniki - warstwa dolna podbudowy z kruszyw
naturalnych gr. 20 cm - projektowana grubość
19cm Krotność = 0,95

D-08.05.01 - ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTÓW BETONOWYCH
Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane
piaskiem i wodą - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych
niż 2.5 m

m2

2038,82

226,54

64,96
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261 d.9.4

10
10.1
10.1.1
262
d.10.1.1

KNNR 6 0606-03

KNNR 1 0212-02

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - ściek
TRÓJKĄTNY przy jezdni
D-10.00.00 - INNE ROBOTY
D-10.01.02 - PRZYPORY GABIONOWE
km 3+249 - 3+329, str. prawa
Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25
m3 w gr.kat. III

m

116

m3

278,4

226,67

263
d.10.1.1

KNNR 1 0202-10

Roboty ziemne wykonywane koparkami
m3
podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV
z transp.urobku sam.samowyład.

264
d.10.1.1
265
d.10.1.1
266
d.10.1.1
267
d.10.1.1
268
d.10.1.1

KNNR 1 0316-03
analogia
KNNR 4 1410-04

Jednostronne ażurowe umocnienie ścian
wykopów o głębokości do 3,0 m
Podłoża betonowe o grubości 20 cm

m2

240

m3

27,27

KNNR 10 0408-01

Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy

m3

320

m3

278,4

m3

278,4

m3

230,42

270 d.10.2 KNNR 1 0202-10

Roboty ziemne wykonywane koparkami
m3
podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV
z transp.urobku sam.samowyład.

1105

271 d.10.2 KNNR 1 0316-03
analogia
272 d.10.2 KNR AT-04 010102 analogia

Jednostronne ażurowe umocnienie ścian
wykopów o głębokości do 3,0 m
Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny - materace pod
mur oporowy

m2

260,86

m2

1118,41

273 d.10.2 KNNR 6 0112-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
naturalnych o grubości po zagęszczeniu 30 cm wypełnienie materacy pod murem oporowym zał. gr. max. 100cm Krotność = 3,3333

m2

258,52

274 d.10.2 KNR 2-33 0204-01 Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej podpory masywne, ściany oporowe i ściany
maskujące o wysokości do 4 m

m2

539,79

275 d.10.2 KNR 2-33 0207-15 Przygotowanie zbrojenia na budowie - ściany i
skrzydełka - pręty o śr. 16-20 mm
276 d.10.2 KNR 2-33 0208-15 Montaż zbrojenia - ściany i skrzydełka - pręty o
śr. 16-20 mm - nakład M ("prefabtykaty

t

20,41

t

20,41

KNNR 1 0215-02

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych
kat. IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m
KNNR 1 0407-02
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do
z.sz.2.2.2. 9911-03 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - materiał
miejscowy
10.2
M-00.00.00, M-11.00.00-04, M-11.07.01,
M12.00.00-04, M-13.00.00-08, M-15.00.00-01, M
19.01.03 - MUR OPOROWY - segmenty M1 M18
269 d.10.2 KNNR 1 0212-02
Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25
m3 w gr.kat. III
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zbrojarskie" = 0) !!
277 d.10.2 KNR 2-33 0210-05 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie m3
- podpory,ściany oporowe i mury pachwinowe
278 d.10.2 KNR 2-33 0713-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
m2
bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2

176,7
197,32

279 d.10.2 KNR 2-33 0713-06 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
m2
bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z
roztworu asfaltowego - każda następna warstwa powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2

197,32

280 d.10.2 KNR 2-33 0713-19 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2

m2

428,93

281 d.10.2 KNR 2-33 0713-23 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
m2
bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z
roztworu asfaltowego - każda następna warstwa powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2

428,93

Zasypanie wykopów fundamentowych
podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem
mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik
zagęszczenia Js=1,00) - wraz z zakupem i
transportem gruntu kwalifikowanego do zasypki
przepustu i skrzydeł
KNNR 1 0215-02
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych
kat. IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m
KNNR 1 0407-02
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do
z.sz.2.2.2. 9911-03 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - materiał
miejscowy
KNR 2-33 0702-04 Montaż barier sprężystych jednostronnych odcinki proste
KNR 2-31 0701-04 Poręcze ochronne U-12a z pochwytem i
przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie
słupków z rur 60 mm 2.5 m zabezpieczające
pieszych przed upadkiem z wysokości

282 d.10.2 KNNR 1 0214-05
z.o.2.11.4. 991102 analogia

m3

668,09

283 d.10.2

m3

230,42

m3

230,42

284 d.10.2

285 d.10.2
286 d.10.2

10.3

10.3.1
287
d.10.3.1
288
d.10.3.1

KNNR 6 0605-02
KNNR 6 0605-04
analogia

t
m

D-10.07.01, D04.04.02, D-05.03.05, D05-03.23 ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI
BOCZNE
przepusty pod zjazdami i włączeniami dróg
gminnych
Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy
m3
fundamentowe betonowe
Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe szt
dla rur o średnicy 50 cm

3,19
26

6,6
14

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

289
d.10.3.1
10.3.2
290
d.10.3.2
291
d.10.3.2
292
d.10.3.2

KNNR 6 0605-07
analogia

KNNR 6 0112-02
KNNR 6 0113-06
KNR AT-03 020201

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe
o średnicy 50 cm - z zastosowaniem rur PP
(karbowanych)
nawierzchnia zjazdów
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
naturalnych o grubości po zagęszczeniu 25 cm
Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych
o grubości po zagęszczeniu 15 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją
asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zużycie
emulsji 0,8 kg/m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm
(warstwa wiążąca) - gr. w-wy 7cm Krotność =
1,1667
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją
asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m

m2

358,6

m2

34,6

m2

65,4

m2

65,4

m2

129,9

Nawierzchnie z mieszanek mineralnom2
bitumicznych asfaltowych o grubości po
zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - gr. wwy 5cm Krotność = 1,25
Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8
m2
cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem - kostka nowa

129,9

42

293
d.10.3.2

KNNR 6 0308-03

294
d.10.3.2

KNR AT-03 020202

295
d.10.3.2

KNNR 6 0309-02

296
d.10.3.2

KNNR 6 0502-04

297
d.10.3.2

KNNR 6 0502-04

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8
m2
cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem - kostka z rozbiórki

298
d.10.3.2

KNNR 6 0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych
o grubości po zagęszczeniu 15 cm - żwirowa
nawierzchnia zjazdów Krotność = 1,3333

10.3.3
10.3.3.1
299
d.10.3.3.1

300
d.10.3.3.1

301
d.10.3.3.1

KNNR 6 0103-03
kr.bit.
*0,45(czerwony);
krawężnik*
0,30(zielony); ściek
pref bet*0,80(żółty)
KNR AT-04 010101 kr.bit.
*0,45(czerwony);
krawężnik*
0,30(zielony); ściek
pref bet*0,80(żółty)
KNNR 6 0112-06
kr.bit.
*0,45(czerwony);
krawężnik*
0,30(zielony); ściek

44

23,75

m2

451

m2

371,57

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny - geowłóknina
separująca

m2

371,57

Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr.
15 cm - w-wa mrozochornna z pospółki 0/63 gr.
14cm zagęszczona mechanicznie Krotność =
0,9333

m2

371,57

nawierzchnia dróg gminnych (w zakresie
włączeń)
podbudowa
Profilowanie i zagęszczanie podłoża
wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
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pref bet*0,80(żółty)

302
d.10.3.3.1

303
d.10.3.3.1

304
d.10.3.3.1

305
d.10.3.3.1

KNNR 6 0112-01
kr.bit.
*0,30(czerwony);
krawężnik*
0,45(zielony); ściek
pref bet*0,65(żółty)
KNNR 6 0113-06
kr.bit.
*0,15(czerwony)

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm dolna w-wa podbudowy z kr. nat. 0/63 gr. 20cm
zagęszczona mechanicznie

m2

369,9

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych
o grubości po zagęszczeniu 15 cm - górna w-wa
podbudowy z kr. łamanego 0/31,5 gr. 20cm
zagęszczona mechanicznie Krotność = 1,3333

m2

369,9

KNR AT-03 020201 - zał. średnia
grubość
wyrównania
10,0cm
KNNR 6 0108-02
dr. inne - szacunek
w ilości 15m3 x
2,3t
KNR AT-03 020202

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją
asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zużycie
emulsji 0,8 kg/m2

m2

170

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką
mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne
wraz z dowozem

t

39,1

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją
m2
asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

333,18

KNNR 6 0110-03 + Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
linia krawędzi
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 8 cm bitumicznej *0,10
podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego gr.
8cm
nawierzchnia z betonu asfaltowego
KNR AT-03 0202- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją
m2
02
asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

333,18

Nawierzchnie z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm
(warstwa wiążąca) wraz z dowozem - w-wa
wiążąca z bet. asfaltowego gr. 6cm

m2

516,49

310
d.10.3.3.2

KNNR 6 0308-03
kr.bit.
*0,06(czerwony);
ściek
przykrawężnikowy*
-0,20(zielony)
KNR AT-04 010301 analogia

Ułożenie na warstwie bitumicznej geosiatki
wzmacniającej z włókna szklanego o wytrz.
120x120kN

m2

516,49

311
d.10.3.3.2

KNR AT-03 020202

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją
m2
asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

516,49

312
d.10.3.3.2

KNNR 6 0309-02
ściek
przykrawężnikowy*
-0,20(zielony)

Nawierzchnie z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych o grubości po
zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z
dowozem
D-10.01.01, D-00.00.00 - PRZEBUDOWA
OGRODZEŃ

512,71

306
d.10.3.3.1
307
d.10.3.3.1

10.3.3.2
308
d.10.3.3.2
309
d.10.3.3.2

10.4

m2

516,49
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10.4.1
313
d.10.4.1
10.4.2
314
d.10.4.2

ogrodzenia DREWNIANE
KNNR 2 1605-01
Ogrodzenie drewniane - sztachety z listew o
rozstawie co 10 cm
BRAMY ogrodzeniowe
KNR-W 2-02 1221- Osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych
03 analogia
rozwieranych o powierzchni do 6 m2 - montaż (z
rozbiórki) lub regulacja istniejących bram
wjazdowych
10.5
D-09.01.01 - PLANTOWANIE I HUMUSOWANIE
315 d.10.5 KNNR 1 0501-01
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego kat.I-III
316 d.10.5 KNNR 1 0507-01
Humusowanie z obsianiem przy grubości
warstwy humusu 5 cm.
317 d.10.5 KNNR 1 0507-02
Humusowanie z obsianiem,dodatek za każdy
dalszy 1 cm humusu. Krotność = 5

m2

48,75

szt

1

m2

1986

m2

1266

m2

1266
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Przedmiar robót – koszty niekwalifikowane
Lp.

Podstawa

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1
KNNR 1 0202d.1.1.1.1 07

Opis

Jedn.obm. Ilość

D-03.00.00 - ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO
D-03.02.01, D10.01.01 - KANALIZACJA
DESZCZOWA
Ciąg kanalizacji nr 17
kanalizacja
Roboty ziemne wykonywane koparkami
m3
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku sam.samowyład.

55,00

KNNR 4 141103
KNNR 4 142402

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grub. 20 cm
Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem
osadczym, na zawiasach - wpust z rusztem
klasy D400

m3

8,00

szt.

2,00

4
KNNR 4 1424d.1.1.1.1 02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem
osadczym, na zawiasach - wpust z rusztem
klasy B125

szt.

4,00

5
KNNR 4 1413d.1.1.1.1 01 analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie - głębokość
studni 1,5m (M) - zwieńczenie stożkiem, włazy
klasy D400 na uszczelkę gumową i z
zabezpieczeniem na przesunięcie

stud.

1,00

6
KNNR 4 1413d.1.1.1.1 01 analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie - głębokość
studni 2,0m (M) - zwieńczenie stożkiem, włazy
klasy D400 na uszczelkę gumową i z
zabezpieczeniem na przesunięcie

stud.

4,00

7
KNNR 4 1308d.1.1.1.1 03 z.sz.3.4.
9913-2
8
KNNR 4 1308d.1.1.1.1 05 z.sz.3.4.
9913-2
9
KNNR 4 1308d.1.1.1.1 06 z.sz.3.4.
9913-2
10
KNNR 4 1411d.1.1.1.1 04

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
200 mm - wykopy umocnione

m

4,00

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
300 mm - wykopy umocnione

m

22,00

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
400 mm - wykopy umocnione

m

93,00

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grub. 25 cm - obsypka przykanalików,
kanałów - grubość 20cm

m3

14,00

1.1.2
1.1.2.1
11
KNNR 1 0210d.1.1.2.1 02

Ciąg kanalizacji nr 18
kanalizacja
Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

479,00

2
d.1.1.1.1
3
d.1.1.1.1
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12
KNNR 1 0305d.1.1.2.1 03

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5
m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
kat. IV

m3

24,00

13
KNNR 1 0202d.1.1.2.1 07

Roboty ziemne wykonywane koparkami
m3
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku sam.samowyład.

143,00

14
KNNR 1 0313d.1.1.2.1 04 analogia

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z
m2
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; grunt kat. IIIIV

736,00

15
d.1.1.2.1
16
d.1.1.2.1

KNNR 4 141103
KNNR 4 142402

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grub. 20 cm
Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem
osadczym, na zawiasach - wpust z rusztem
klasy D400

m3

44,00

szt.

6,00

17
KNNR 4 1424d.1.1.2.1 02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem
osadczym, na zawiasach - wpust z rusztem
klasy B125

szt.

1,00

18
KNNR 4 1424d.1.1.2.1 02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem
osadczym, na zawiasach - wpust z rusztem
klasy B125 - wpust w ciągu koryt
odwadniających głębokich (głębokość=1,15m)

szt.

5,00

19
d.1.1.2.1
20
d.1.1.2.1

Deskowanie ław fundamentowych - deskowanie m2
bloków betonowych przy obniżonych wpustach
Układanie mieszanki betonowej pompą do
m3
betonu na samochodzie - ławy fundamentowe,
bloki oporowe - betonowanie bloków
betonowych przy obniżonych wpustach

14,00

KNNR 4 140701
KNNR 4 140901

1,00

21
KNNR 4 1413d.1.1.2.1 01 analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie - głębokość
studni 2,0m (M) - zwieńczenie stożkiem, włazy
klasy D400 na uszczelkę gumową i z
zabezpieczeniem na przesunięcie

stud.

4,00

22
KNNR 4 1413d.1.1.2.1 03 analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie - głębokość
studni 2,0m (M) - zwieńczenie stożkiem, włazy
klasy D400 na uszczelkę gumową i z
zabezpieczeniem na przesunięcie

stud.

5,00

23
KNNR 4 1308d.1.1.2.1 03 z.sz.3.4.
9913-2
24
KNNR 4 1308d.1.1.2.1 05 z.sz.3.4.
9913-2
25
KNNR 4 1308d.1.1.2.1 06 z.sz.3.4.
9913-2

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
200 mm - wykopy umocnione

m

12,00

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
300 mm - wykopy umocnione

m

62,00

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
400 mm - wykopy umocnione

m

43,00
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26
KNNR 4 1308d.1.1.2.1 06 z.sz.3.4.
9913-2
27
KNNR 4 1308d.1.1.2.1 07
28
KNNR 1 0318d.1.1.2.1 03 z.o.2.11.4.
9911-03

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
450 mm - wykopy umocnione

m

33,00

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
500 mm - wykopy umocnione
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IIII - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m

55,00

m3

397,00

1.1.3
1.1.3.1
29
KNNR 1 0210d.1.1.3.1 02

Ciąg kanalizacji nr 19
kanalizacja
Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

124,00

30
KNNR 1 0305d.1.1.3.1 03

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5
m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
kat. IV

m3

5,00

31
KNNR 1 0202d.1.1.3.1 07

Roboty ziemne wykonywane koparkami
m3
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku sam.samowyład.

29,00

32
KNNR 1 0313d.1.1.3.1 04 analogia

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z
m2
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; grunt kat. IIIIV

162,00

33
KNNR 4 1424d.1.1.3.1 02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem
osadczym, na zawiasach - wpust z rusztem
klasy D400

szt.

2,00

34
KNNR 4 1424d.1.1.3.1 02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem
osadczym, na zawiasach - wpust z rusztem
klasy B125 - wpust w ciągu koryt
odwadniających głębokich (głębokość=1,15m)

szt.

1,00

35
d.1.1.3.1
36
d.1.1.3.1

Deskowanie ław fundamentowych - deskowanie m2
bloków betonowych przy obniżonych wpustach
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
stud.
1000 mm w gotowym wykopie - głębokość
studni 2,0m (M) - zwieńczenie stożkiem, włazy
klasy D400 na uszczelkę gumową i z
zabezpieczeniem na przesunięcie

KNNR 4 140701
KNNR 4 141301 analogia

37
KNNR 4 1308d.1.1.3.1 05 z.sz.3.4.
9913-2
38
KNNR 4 1308d.1.1.3.1 06 z.sz.3.4.
9913-2
39
KNNR 4 1411d.1.1.3.1 04

2,00
2,00

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
300 mm - wykopy umocnione

m

37,00

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
400 mm - wykopy umocnione

m

7,00

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grub. 25 cm - obsypka przykanalików,
kanałów - grubość 20cm

m3

61,38
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40
KNNR 1 0318d.1.1.3.1 03 z.o.2.11.4.
9911-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IIII - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

1.1.4
1.1.4.1
41
KNNR 1 0210d.1.1.4.1 02

Ciąg kanalizacji nr 20
kanalizacja
Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

11,00

m3

17,00

42
KNNR 1 0313d.1.1.4.1 04 analogia

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z
m2
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; grunt kat. IIIIV

30,00

43
d.1.1.4.1
44
d.1.1.4.1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grub. 20 cm
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie - głębokość
studni 2,0m (M) - zwieńczenie stożkiem, włazy
klasy D400 na uszczelkę gumową i z
zabezpieczeniem na przesunięcie

12,00

KNNR 4 141103
KNNR 4 141301 analogia

m3
stud.

45
KNNR 4 1312d.1.1.4.1 02

Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO" m
łączonych na uszczelkę gumową o śr. 300 mm wykopy umocnione

46
KNNR 4 1411d.1.1.4.1 04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grub. 25 cm - obsypka przykanalików,
kanałów - grubość 20cm

1.1.5
1.1.5.1
47
KNNR 1 0210d.1.1.5.1 02

Ciąg kanalizacji nr 21
kanalizacja
Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

48
KNNR 1 0305d.1.1.5.1 03

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5
m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
kat. IV

2,00

8,00

m3

11,00

m3

206,00

m3

9,00

49
KNNR 1 0202d.1.1.5.1 07

Roboty ziemne wykonywane koparkami
m3
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku sam.samowyład.

73,00

50
KNNR 1 0313d.1.1.5.1 04 analogia

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z
m2
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; grunt kat. IIIIV

452,00

51
d.1.1.5.1
52
d.1.1.5.1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grub. 20 cm
Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem
osadczym, na zawiasach - wpust z rusztem
klasy D400

KNNR 4 141103
KNNR 4 142402

m3

30,00

szt.

4,00
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53
KNNR 4 1413d.1.1.5.1 01 analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie - głębokość
studni 2,0m (M) - zwieńczenie stożkiem, włazy
klasy D400 na uszczelkę gumową i z
zabezpieczeniem na przesunięcie

stud.

54
KNNR 4 1308d.1.1.5.1 05 z.sz.3.4.
9913-2
55
KNNR 4 1308d.1.1.5.1 06 z.sz.3.4.
9913-2
56
KNNR 4 1312d.1.1.5.1 05

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
300 mm - wykopy umocnione

m

40,00

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.
400 mm - wykopy umocnione

m

79,00

Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO" m
łączonych na uszczelkę gumową o śr. 600 mm wykopy umocnione

1,00

57
KNNR 4 1411d.1.1.5.1 04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grub. 25 cm - obsypka przykanalików,
kanałów - grubość 20cm

m3

33,00

58
KNNR 1 0318d.1.1.5.1 03 z.o.2.11.4.
9911-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IIII - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

255,00

2
2.1

D-04.00.00 - PODBUDOWY
D-04.04.02 - PODBUDOWA Z KRUSZYW
ŁAMANYCH STABILIZOWANYCH
MECHANICZNIE
m2

1315,00

59 d.2.1

KNNR 6 0113- Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych
06 kr.bit.
o grubości po zagęszczeniu 15 cm - górna w*0,15(czerwony) wa podbudowy z kr. łamanego 0/31,5 gr. 20cm
zagęszczona mechanicznie Krotność = 1,3333

3

D-07.00.00 - URZĄDZENIA
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D-07.05.01 - BARIERY OCHRONNE STALOWE
KNR 2-31 0704- Bariery ochronne drogowe U-14a; N2 lub H1, A, m
01
W6 - system kompletny z zakończeniami lub
zakotwieniami

3.1
60 d.3.1

3.2
61 d.3.2

D-07.06.02 - URZĄDZENIA
ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH
KNR 2-31 0701- Poręcze ochronne U-12a z pochwytem i
04
przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie
słupków z rur 60 mm 2.5 m zabezpieczające
pieszych przed upadkiem z wysokości

m

4,00

260,00

170,00
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Tabela elementów rozliczeniowych
Opis
Jedn.obm. Ilość

Lp.

Podstawa

1
1 d.1

D-00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE
KNNR 1 0112-02 Wybudowanie , utrzymanie, likwidacja
analogia
objazdów / przejazdów i organizacji
Uproszczona
ruchu

2
2.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 - ODTWORZENIE TRASY I
PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
KNNR 1 0111-02 Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
pagórkowatym lub górskim.

2 d.2.1

2.2
3 d.2.2

KNNR 1 0101-01

4 d.2.2

KNNR 1 0101-02

5 d.2.2

KNNR 1 0101-03

6 d.2.2

KNNR 1 0101-04

7 d.2.2
8 d.2.2
9 d.2.2
2.3

KNNR 1 0107-02
KNNR 1 0107-03
KNNR 1 0107-01

10 d.2.3

KNNR 1 0202-03

2.4

D-01.02.01 - USUNIĘCIE DRZEW I
KRZEWÓW
Mechaniczne ścinanie drzew z
karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm
Mechaniczne ścinanie drzew z
karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm
Mechaniczne ścinanie drzew z
karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm
Mechaniczne ścinanie drzew z
karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm
Wywożenie karpiny.
Wywożenie gałęzi.
Wywożenie dłużyc.
D-01.02.02 - ZDJĘCIE WARSTWY
HUMUSU
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku
sam.samowyład. - zdjęcie warstwy
humusu
D-01.02.04 - ROZBIÓRKA
ELEMENTÓW DRÓG I OGRODZEŃ
Rozebranie ogrodzeń z siatki
ogrodzeniowej na słupkach stalowych
wraz z bramami - różne typy ogrodzeń

11 d.2.4

KNNR 6 0808-04
analogia

12 d.2.4
13 d.2.4

KNNR 6 0808-07 Rozebranie barier drogowych stalowych
KNR 4-05I 0319- Demontaż rurociągu z betonu żwirowego
03
typu 'Wipro' o średnicy nominalnej 300
mm uszczelnionego sznurem i opaską
żelbetową
KNR 4-05I 0319- Demontaż rurociągu z betonu żwirowego
04
typu 'Wipro' o średnicy nominalnej 400
mm uszczelnionego sznurem i opaską
żelbetową
KNR 4-05I 0319- Demontaż rurociągu z betonu żwirowego
06
typu 'Wipro' o średnicy nominalnej 600
mm uszczelnionego sznurem i opaską
żelbetową

14 d.2.4

15 d.2.4

Cena
jedn.

kpl.

1

km

1,176

szt.

75

szt.

6

szt.

7

szt.

1

mp
mp
mp

5,64
9,23
8,43

m3

235,2

m

22

m
m

32
55

m

5,5

m

27,5

Wartość
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16 d.2.4

KNR 4-05I 040901 analogia

17 d.2.4
18 d.2.4

19 d.2.4

20 d.2.4

2.5

2.5.1
21
d.2.5.1
22
d.2.5.1
23
d.2.5.1
24
d.2.5.1

2.5.2
25
d.2.5.2
26
d.2.5.2
27
d.2.5.2
28
d.2.5.2

2.6
29 d.2.6
30 d.2.6

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie

kpl.

3

KNR 4-04 0302- Rozebranie różnych konstrukcji
02
betonowych - umocnienia, murki, studnie
KNNR 6 0807-04 Rozebranie ścieków z elementów
betonowych gr. 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
04 1103-05
przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem
samowyładowczym
KNR 4-04 1107- Transport złomu samochodem
03 1107-04
skrzyniowym z załadunkiem i
wyładunkiem mechanicznym
D-01.02.04 - ROZBIÓRKA
PRZEPUSTÓW NA CIEKACH POD
KORONĄ DROGI
- przepust w km 3+327,2
KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m
wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

4,2

m

29,5

m3

26,86

Rozebranie przepustów rurowych rozbiórka przepustu 800mm
Rozebranie przepustów rurowych ścianki czołowe i ławy z kamienia
łamanego
KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
04 1103-05
przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem
samowyładowczym
- przepust w km 3+816,8
KNNR 1 0210-05 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m
wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. III-IV

m

Rozebranie przepustów rurowych rozbiórka przepustu 1000mm
Rozebranie przepustów rurowych ścianki czołowe i ławy z kamienia
łamanego
KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
04 1103-05
przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem
samowyładowczym
D-01.02.04 - ROZBIÓRKA
ELEMENTÓW ZJAZDÓW
KNNR 6 0802-06 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15
cm mechanicznie
KNNR 6 0801-08 Rozebranie podbudowy z mas
mineralno-bitumicznych gr. 8 cm
mechanicznie - zał. gr. nawierzchni
10cm Krotność = 1,25

m

KNR 2-31 081603 analogia
KNR 2-31 081605

KNR 2-31 081603 analogia
KNR 2-31 081605

t

m3

0,77

30,08

7

m3

2,8

m3

0,33

m3

172,72

15

m3

34,5

m3

0,71

m2

12

m2

14,3
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31 d.2.6

KNNR 6 0803-02 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki
analogia
kamiennej nieregularnej na podsypce
cementowo-piaskowej - rozebranie
kostki na zjazdach

m2

69

32 d.2.6

KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.
do 15 cm mechanicznie - nawierzchnia
zjazdów z kruszywa do wykorzystania
przy zasypywaniu wykopów

m2

120

33 d.2.6

KNR 2-31 081602 analogia

Rozebranie przepustów rurowych - rury
betonowe o śr. 50 cm - rozbiórka
przepustów pod zjazdami (różne
średnice 20 cm - 50 cm)
KNR 2-31 0816- Rozebranie przepustów rurowych 04
ścianki czołowe i ławy betonowe
KNR 2-31 0816- Rozebranie przepustów rurowych 05
ścianki czołowe i ławy z kamienia
łamanego
KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
04 1103-05
przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem
samowyładowczym
D-01.02.05 - FREZOWANIE I
ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI
ASFALTOWYCH
KNR AT-03
Roboty remontowe - cięcie piłą
0101-02
nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
KNR AT-03
Roboty remontowe - frezowanie
0102-01 analogia nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
współczynnikami wywozem materiału z rozbiórki na odl. do
(zakładka obok) 1 km Krotność = 0,7
skorygowano
wartość do ok.
1,0zł
KNR AT-03
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni
0104-03
bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem
materiału z rozbiórki

m

140

m3

20

m3

20

m3

55

m

574

34 d.2.6
35 d.2.6

36 d.2.6

2.7

37 d.2.7
38 d.2.7

39 d.2.7

40 d.2.7

KNR AT-03
0104-03

41 d.2.7

KNR AT-03
0104-03

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni
bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem
materiału z rozbiórki - o gr. 16 cm
Krotność = 1,6
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni
bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem
materiału z rozbiórki - o gr. 20 cm
Krotność = 2
D-00.00.00 - PRZEBUDOWA I
ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW SIECI
UZBROJENIA TERENU

E-0510 2800-01

Przebudowa słupa oświetlenia
drogowego
Demontaż przewodów linii niskiego
napięcia o przekroju do 25 mm2 bez
demontażu izolacji

2.8

2.8.1
42
d.2.8.1

m2

6756,6

m2

616

m2

295

m2

36

km/1
przewód

0,04
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43
d.2.8.1

E-0510 3100-05

Mechaniczny demontaż słupów
oświetleniowych wraz z oprawą
oświetleniową (do ponownego montażu)

słup

1

44
d.2.8.1

KNR-W 5-10
Montaż i ręczne stawianie słupów
0701-04 analogia pojedynczych linii niskiego napięcia o
długości do 10 m ( bez belek ustojowych
) - UWAGA: słup z demontażu

szt.

1

45
d.2.8.1

KNR-W 5-10
Montaż oświetlenia zewnętrznego na
kpl.
1011-01 analogia słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik
jednoramienny z lampą rtęciową (1
żarówka) - UWAGA: oprawa
oświetleniowa z demontażu
E-0510 3300-01 Montaż ręczny przewodów izolowanych
km
typu AsXSn lub podobnych 4 x 50 mm2
linii napowietrznych N.N. UWAGA:
przewód zasilający z demontażu

1

46
d.2.8.1

2.8.2
47
d.2.8.2

m

144

m3

987

KNNR 1 0202-10 Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku
sam.samowyład.
D-02.03.01 - WYKONANIE NASYPÓW
KNNR 1 0215-02 Przemieszczanie spycharkami mas
ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych
na odl.do 10 m
KNNR 1 0215-04 Przemieszczanie spycharkami mas
ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych
- za każde rozp. 10 m przem.w zakresie
pow. 10 do 30 m Krotność = 2

m3

740

m3

303

m3

707

52 d.3.2

KNNR 1 0407-02 Formowanie i zagęszczanie nasypów o
z.sz.2.2.2. 9911- wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie
03
kat.III - współczynnik zagęszczenia
Js=1.00) - materiał miejscowy

m3

595

53 d.3.2

KNNR 1 0407-01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o
z.sz.2.2.2. 9911- wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie
03
kat.I-II - współczynnik zagęszczenia
Js=1.00) - materiał kwalifikowany,
niewysadzinowy - pozycja skalkulowana
wraz z materiałem i dowozem materiału

m3

968

3
3.1
48 d.3.1

49 d.3.1

3.2
50 d.3.2

51 d.3.2

KNR 5-01 011502 analogia

Zabezpieczenie elementów sieci
Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji
kablowej rurami osłonowymi
dwudzielnymi - odcinki nie ujęte w
zakresie branży teletechnicznej

0,04

D-02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 - WYKONANIE WYKOPÓW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III
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4
4.1
4.1.1
4.1.1.1
54
d.4.1.1.1

D-03.00.00 - ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO
D-03.02.01, D10.01.01 - KANALIZACJA
DESZCZOWA
Ciąg kanalizacji nr 17
kanalizacja
KNNR 1 0210-02 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m
m3
wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

562

55
d.4.1.1.1

KNNR 1 0305-03 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości
do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. IV

m3

22

56
d.4.1.1.1

KNNR 1 0202-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku
sam.samowyład.
KNNR 1 0313-04 Ażurowe umocnienie ścian wykopów
analogia
wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; grunt kat. III-IV

m3

145

m2

1044

58
d.4.1.1.1
59
d.4.1.1.1

KNNR 4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z
materiałów sypkich grub. 20 cm
KNNR 4 1424-02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o
śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu,
oraz koszem osadczym, na zawiasach wpust z rusztem klasy D400

m3

41

szt.

5

60
d.4.1.1.1

KNNR 4 1424-02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o
śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu,
oraz koszem osadczym, na zawiasach wpust z rusztem klasy B125

szt.

3

61
d.4.1.1.1

KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych stud.
analogia
o śr. 1000 mm w gotowym wykopie głębokość studni 1,5m (M) - zwieńczenie
stożkiem, włazy klasy D400 na uszczelkę
gumową i z zabezpieczeniem na
przesunięcie
KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych stud.
analogia
o śr. 1000 mm w gotowym wykopie głębokość studni 2,0m (M) - zwieńczenie
stożkiem, włazy klasy D400 na uszczelkę
gumową i z zabezpieczeniem na
przesunięcie
KNNR 4 1413-03 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych stud.
analogia
o śr. 1200 mm w gotowym wykopie głębokość studni 1,5m (M) - zwieńczenie
stożkiem, włazy klasy D400 na uszczelkę
gumową i z zabezpieczeniem na
przesunięcie

57
d.4.1.1.1

62
d.4.1.1.1

63
d.4.1.1.1

1

4

1
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64
d.4.1.1.1

65
d.4.1.1.1
66
d.4.1.1.1
67
d.4.1.1.1
68
d.4.1.1.1
69
d.4.1.1.1
70
d.4.1.1.1

71
d.4.1.1.1

KNNR 4 1413-03 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych
analogia
o śr. 1200 mm w gotowym wykopie głębokość studni 2,0m (M) - zwieńczenie
stożkiem, włazy klasy D400 na uszczelkę
gumową i z zabezpieczeniem na
przesunięcie
KNNR 4 1308-03 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr.
z.sz.3.4. 9913-2 zewn. 200 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1308-05 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr.
z.sz.3.4. 9913-2 zewn. 300 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1308-06 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr.
z.sz.3.4. 9913-2 zewn. 400 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1308-06 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr.
z.sz.3.4. 9913-2 zewn. 450 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1308-07 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr.
zewn. 500 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1411-04 Podłoża pod kanały i obiekty z
materiałów sypkich grub. 25 cm obsypka przykanalików, kanałów grubość 20cm
KNNR 1 0318-03 Zasypywanie wykopów o ścianach
z.o.2.11.4. 9911- pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
03
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

stud.

1

m

12

m

22

m

88

m

25

m

45

m3

55

m3

467

4.1.1.2
72
d.4.1.1.2

wylot
KNNR-W 10
Naprawa budowli siatkowo-kamiennych 2609-03 analogia zalanie kamienia zaprawą cementową obetonowanie wylotu

m3

1,13

4.1.2
4.1.2.1
73
d.4.1.2.1

Ciąg kanalizacji nr 18
kanalizacja
KNNR 1 0210-02 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m
m3
wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

440

74
d.4.1.2.1

KNNR 1 0305-03 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości
do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. IV

m3

22

75
d.4.1.2.1

KNNR 1 0202-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku
sam.samowyład.
KNNR 1 0313-04 Ażurowe umocnienie ścian wykopów
analogia
wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; grunt kat. III-IV

m3

143

m2

1034

KNNR 4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z
materiałów sypkich grub. 20 cm
KNNR 4 1424-02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o
śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu,
oraz koszem osadczym, na zawiasach wpust z rusztem klasy D400

m3

44

szt.

2

76
d.4.1.2.1

77
d.4.1.2.1
78
d.4.1.2.1
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79
d.4.1.2.1

KNNR 4 1424-02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o
śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu,
oraz koszem osadczym, na zawiasach wpust z rusztem klasy B125

szt.

1

80
d.4.1.2.1

KNNR 4 1424-02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o
śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu,
oraz koszem osadczym, na zawiasach wpust z rusztem klasy B125 - wpust w
ciągu koryt odwadniających głębokich
(głębokość=1,15m)
KNNR 4 1407-01 Deskowanie ław fundamentowych deskowanie bloków betonowych przy
obniżonych wpustach

szt.

3

m2

12

KNNR 4 1409-01 Układanie mieszanki betonowej pompą
do betonu na samochodzie - ławy
fundamentowe, bloki oporowe betonowanie bloków betonowych przy
obniżonych wpustach
KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych
analogia
o śr. 1000 mm w gotowym wykopie głębokość studni 2,0m (M) - zwieńczenie
stożkiem, włazy klasy D400 na uszczelkę
gumową i z zabezpieczeniem na
przesunięcie
KNNR 4 1413-03 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych
analogia
o śr. 1200 mm w gotowym wykopie głębokość studni 1,5m (M) - zwieńczenie
stożkiem, włazy klasy D400 na uszczelkę
gumową i z zabezpieczeniem na
przesunięcie
KNNR 4 1413-03 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych
analogia
o śr. 1200 mm w gotowym wykopie głębokość studni 2,0m (M) - zwieńczenie
stożkiem, włazy klasy D400 na uszczelkę
gumową i z zabezpieczeniem na
przesunięcie
KNNR 4 1308-03 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr.
z.sz.3.4. 9913-2 zewn. 200 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1308-05 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr.
z.sz.3.4. 9913-2 zewn. 300 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1308-06 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr.
z.sz.3.4. 9913-2 zewn. 400 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1308-06 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr.
z.sz.3.4. 9913-2 zewn. 450 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1308-07 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr.
zewn. 500 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1411-04 Podłoża pod kanały i obiekty z
materiałów sypkich grub. 25 cm obsypka przykanalików, kanałów grubość 20cm

m3

1

stud.

2

stud.

1

stud.

2

81
d.4.1.2.1
82
d.4.1.2.1

83
d.4.1.2.1

84
d.4.1.2.1

85
d.4.1.2.1

86
d.4.1.2.1
87
d.4.1.2.1
88
d.4.1.2.1
89
d.4.1.2.1
90
d.4.1.2.1
91
d.4.1.2.1

m

12

m

44

m

32

m

30

m

80

m3

112,37
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92
d.4.1.2.1

KNNR 1 0318-03 Zasypywanie wykopów o ścianach
z.o.2.11.4. 9911- pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
03
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

4.1.2.2
93
d.4.1.2.2
94
d.4.1.2.2

odwodnienie liniowe - 3 szt.
KNNR 4 1410-04 Podłoża betonowe o grubości 20 cm

95
d.4.1.2.2
96
d.4.1.2.2
97
d.4.1.2.2
98
d.4.1.2.2
99
d.4.1.2.2

100
d.4.1.2.2
4.1.2.3
101
d.4.1.2.3
102
d.4.1.2.3
103
d.4.1.2.3
104
d.4.1.2.3
105
d.4.1.2.3
106
d.4.1.2.3

107
d.4.1.2.3
4.1.3
4.1.3.1
108
d.4.1.3.1

m3

570

m3

3,86

KNNR 4 1402-01 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o
śr.stali od 10 do 14 mm - konstrukcje
proste
KNNR 4 1404-02 Montaż zbrojenia ścian o śr.stali pow.8
do 14 mm
KNNR 4 1407-02 Deskowanie ścian studni i ścianek

t

0,58

t

0,58

m2

25,24

KNNR 4 1409-02 Układanie mieszanki betonowej pompą
do betonu na samochodzie
KNNR 4 1429-01 Osadzenie krat żeliwnych o ciężarze do
60 kg w ściekach poprzecznych
KNNR 4 1513-01 Powłoka izolacyjna pionowych
powierzchni murowanych i betonowych z
emulsji lub roztworu asfaltowego
(gruntowanie)
KNNR 4 1513-03 Powłoka izolacyjna pionowych
powierzchni murowanych i betonowych z
lepiku asfaltowego na zimno

m3

5,02

szt

46

m2

25,24

m2

25,24

m3

0,39

t

0,53

t

0,53

m2

35,2

m3

4,88

m2

27,8

m2

27,8

Ciąg kanalizacji nr 19
kanalizacja
KNNR 1 0210-02 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m
m3
wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

88

ścianki czołowe na rowie - 2 szt.
KNNR 4 1410-02 Podłoża betonowe o grubości 10 cm
KNNR 4 1402-01 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o
śr.stali od 10 do 14 mm - konstrukcje
proste
KNNR 4 1404-02 Montaż zbrojenia ścian o śr.stali pow.8
do 14 mm
KNNR 4 1407-02 Deskowanie ścian prostych,bloków
oporowych o wys. do 3 m
KNNR 4 1409-02 Układanie mieszanki betonowej pompą
do betonu na samochodzie
KNNR 4 1513-01 Powłoka izolacyjna pionowych
powierzchni murowanych i betonowych z
emulsji lub roztworu asfaltowego
(gruntowanie)
KNNR 4 1513-03 Powłoka izolacyjna pionowych
powierzchni murowanych i betonowych z
lepiku asfaltowego na zimno
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109
d.4.1.3.1

KNNR 1 0305-03 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości
do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. IV

m3

7

110
d.4.1.3.1

KNNR 1 0202-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku
sam.samowyład.
KNNR 1 0313-04 Ażurowe umocnienie ścian wykopów
analogia
wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; grunt kat. III-IV

m3

36

m2

232

112
d.4.1.3.1
113
d.4.1.3.1

KNNR 4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z
materiałów sypkich grub. 20 cm
KNNR 4 1424-02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o
śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu,
oraz koszem osadczym, na zawiasach wpust z rusztem klasy D400

m3

19,8

szt.

1

114
d.4.1.3.1

KNNR 4 1424-02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o
śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu,
oraz koszem osadczym, na zawiasach wpust z rusztem klasy B125

szt.

1

115
d.4.1.3.1

KNNR 4 1424-02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o
śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu,
oraz koszem osadczym, na zawiasach wpust z rusztem klasy B125 - wpust w
ciągu koryt odwadniających głębokich
(głębokość=1,15m)
KNNR 4 1407-01 Deskowanie ław fundamentowych deskowanie bloków betonowych przy
obniżonych wpustach

szt.

1

m2

4

KNNR 4 1409-01 Układanie mieszanki betonowej pompą
do betonu na samochodzie - ławy
fundamentowe, bloki oporowe betonowanie bloków betonowych przy
obniżonych wpustach
KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych
analogia
o śr. 1000 mm w gotowym wykopie głębokość studni 2,0m (M) - zwieńczenie
stożkiem, włazy klasy D400 na uszczelkę
gumową i z zabezpieczeniem na
przesunięcie
KNNR 4 1413-05 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych
analogia
o śr. 1400 mm w gotowym wykopie głębokość studni 2,0m (M) - zwieńczenie
stożkiem, włazy klasy D400 na uszczelkę
gumową i z zabezpieczeniem na
przesunięcie
KNNR 4 1308-03 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr.
z.sz.3.4. 9913-2 zewn. 200 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1308-05 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr.
z.sz.3.4. 9913-2 zewn. 300 mm - wykopy umocnione

m3

0,5

111
d.4.1.3.1

116
d.4.1.3.1
117
d.4.1.3.1

118
d.4.1.3.1

119
d.4.1.3.1

120
d.4.1.3.1
121
d.4.1.3.1

stud.

1

stud.

1

m

8

m
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122
d.4.1.3.1
123
d.4.1.3.1
124
d.4.1.3.1

125
d.4.1.3.1

126
d.4.1.3.1

4.1.3.2
127
d.4.1.3.2
128
d.4.1.3.2
129
d.4.1.3.2
130
d.4.1.3.2
131
d.4.1.3.2
132
d.4.1.3.2

133
d.4.1.3.2
4.1.3.3
134
d.4.1.3.3
135
d.4.1.3.3
136
d.4.1.3.3
137
d.4.1.3.3
138
d.4.1.3.3
139
d.4.1.3.3

KNNR 4 1308-06 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr.
z.sz.3.4. 9913-2 zewn. 400 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1308-07 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr.
zewn. 500 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1312-05 Kanały z rur betonowych i żelbetowych
"WIPRO" łączonych na uszczelkę
gumową o śr. 800 mm - wykopy
umocnione
KNNR 4 1411-04 Podłoża pod kanały i obiekty z
materiałów sypkich grub. 25 cm obsypka przykanalików, kanałów grubość 20cm
KNNR 1 0318-03 Zasypywanie wykopów o ścianach
z.o.2.11.4. 9911- pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
03
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
wylot
KNNR 4 1410-02 Podłoża betonowe o grubości 10 cm
KNNR 4 1402-01 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o
śr.stali od 10 do 14 mm - konstrukcje
proste
KNNR 4 1404-02 Montaż zbrojenia ścian o śr.stali pow.8
do 14 mm
KNNR 4 1407-02 Deskowanie ścian prostych,bloków
oporowych o wys. do 3 m
KNNR 4 1409-02 Układanie mieszanki betonowej pompą
do betonu na samochodzie
KNNR 4 1513-01 Powłoka izolacyjna pionowych
powierzchni murowanych i betonowych z
emulsji lub roztworu asfaltowego
(gruntowanie)
KNNR 4 1513-03 Powłoka izolacyjna pionowych
powierzchni murowanych i betonowych z
lepiku asfaltowego na zimno
studnie prostokątne wyk. "na mokro" - 1
szt.
KNNR 4 1410-02 Podłoża betonowe o grubości 10 cm
KNNR 4 1402-01 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o
śr.stali od 10 do 14 mm - konstrukcje
proste
KNNR 4 1404-02 Montaż zbrojenia ścian o śr.stali pow.8
do 14 mm
KNNR 4 1407-02 Deskowanie ścian studni i ścianek

m

8

m

1,5

m

8,1

m3

66

m3

12

m3

1

t

0,31

t

0,31

m2

11

m3

2,36

m2

13,05

m2

13,05

m3

0,36

t

0,34

t

0,34

m2

15

KNNR 4 1409-02 Układanie mieszanki betonowej pompą
m3
do betonu na samochodzie
KNNR 4 1429-01 Osadzenie kraty z płaskowników,
kpl.
analogia
przekrywającej studnię żelbetową
prostokątną oraz krat z prętów na wlocie

2,44
1
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rowu

140
d.4.1.3.3

KNNR 4 1513-01 Powłoka izolacyjna pionowych
powierzchni murowanych i betonowych z
emulsji lub roztworu asfaltowego
(gruntowanie)
KNNR 4 1513-03 Powłoka izolacyjna pionowych
powierzchni murowanych i betonowych z
lepiku asfaltowego na zimno

m2

9

m2

9

4.1.4
4.1.4.1
142
d.4.1.4.1

Ciąg kanalizacji nr 20
kanalizacja
KNNR 1 0210-02 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m
m3
wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

12

143
d.4.1.4.1

KNNR 1 0305-03 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości
do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. IV

m3

1,55

144
d.4.1.4.1

KNNR 1 0202-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku
sam.samowyład.
KNNR 1 0313-04 Ażurowe umocnienie ścian wykopów
analogia
wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; grunt kat. III-IV

m3

8,49

m2

22

146
d.4.1.4.1
147
d.4.1.4.1

KNNR 4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z
materiałów sypkich grub. 20 cm
KNNR 4 1424-02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o
śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu,
oraz koszem osadczym, na zawiasach wpust z rusztem klasy D400

m3

6

szt.

4

148
d.4.1.4.1

KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych
analogia
o śr. 1000 mm w gotowym wykopie głębokość studni 2,0m (M) - zwieńczenie
stożkiem, włazy klasy D400 na uszczelkę
gumową i z zabezpieczeniem na
przesunięcie
KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych
analogia
o śr. 1000 mm w gotowym wykopie głębokość studni 2,5m (M) - zwieńczenie
stożkiem, włazy klasy D400 na uszczelkę
gumową i z zabezpieczeniem na
przesunięcie
KNNR 4 1308-03 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr.
z.sz.3.4. 9913-2 zewn. 200 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1308-05 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr.
z.sz.3.4. 9913-2 zewn. 300 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1312-02 Kanały z rur betonowych i żelbetowych
"WIPRO" łączonych na uszczelkę
gumową o śr. 300 mm - wykopy

stud.

2

stud.

1

m

5

m

72,6

m

7

141
d.4.1.3.3

145
d.4.1.4.1

149
d.4.1.4.1

150
d.4.1.4.1
151
d.4.1.4.1
152
d.4.1.4.1
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umocnione

153
d.4.1.4.1

154
d.4.1.4.1

4.1.4.2
155
d.4.1.4.2
156
d.4.1.4.2

KNNR 4 1411-04 Podłoża pod kanały i obiekty z
materiałów sypkich grub. 25 cm obsypka przykanalików, kanałów grubość 20cm
KNNR 1 0318-03 Zasypywanie wykopów o ścianach
z.o.2.11.4. 9911- pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
03
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
odwodnienie liniowe - 1 szt.
KNNR 4 1410-04 Podłoża betonowe o grubości 20 cm

m3

8

m3

29,97

m3

1,98

KNNR 4 1402-01 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o
śr.stali od 10 do 14 mm - konstrukcje
proste
KNNR 4 1404-02 Montaż zbrojenia ścian o śr.stali pow.8
do 14 mm
KNNR 4 1407-02 Deskowanie ścian studni i ścianek

t

0,3

t

0,3

m2

12,44

KNNR 4 1409-02 Układanie mieszanki betonowej pompą
do betonu na samochodzie
KNNR 4 1429-01 Osadzenie krat żeliwnych o ciężarze do
60 kg w ściekach poprzecznych
KNNR 4 1513-01 Powłoka izolacyjna pionowych
powierzchni murowanych i betonowych z
emulsji lub roztworu asfaltowego
(gruntowanie)
KNNR 4 1513-03 Powłoka izolacyjna pionowych
powierzchni murowanych i betonowych z
lepiku asfaltowego na zimno

m3

2,54

szt

24

m2

12,44

m2

12,44

4.1.5
4.1.5.1
163
d.4.1.5.1

Ciąg kanalizacji nr 21
kanalizacja
KNNR 1 0210-02 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m
m3
wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

348

164
d.4.1.5.1

KNNR 1 0305-03 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości
do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. IV

m3

23

165
d.4.1.5.1

KNNR 1 0202-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku
sam.samowyład.
KNNR 1 0313-04 Ażurowe umocnienie ścian wykopów
analogia
wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; grunt kat. III-IV

m3

103

m2

649

KNNR 4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z
materiałów sypkich grub. 20 cm

m3

22

157
d.4.1.4.2
158
d.4.1.4.2
159
d.4.1.4.2
160
d.4.1.4.2
161
d.4.1.4.2

162
d.4.1.4.2

166
d.4.1.5.1

167
d.4.1.5.1
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168
d.4.1.5.1

KNNR 4 1424-02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o
śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu,
oraz koszem osadczym, na zawiasach wpust z rusztem klasy D400

szt.

5

169
d.4.1.5.1

KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych
analogia
o śr. 1000 mm w gotowym wykopie głębokość studni 2,0m (M) - zwieńczenie
stożkiem, włazy klasy D400 na uszczelkę
gumową i z zabezpieczeniem na
przesunięcie
KNNR 4 1413-05 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych
analogia
o śr. 1500 mm w gotowym wykopie głębokość studni 1,5m (M) - zwieńczenie
stożkiem, włazy klasy D400 na uszczelkę
gumową i z zabezpieczeniem na
przesunięcie
KNNR 4 1308-03 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr.
z.sz.3.4. 9913-2 zewn. 200 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1308-05 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr.
z.sz.3.4. 9913-2 zewn. 300 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1308-06 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr.
z.sz.3.4. 9913-2 zewn. 400 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1312-04 Kanały z rur betonowych i żelbetowych
"WIPRO" łączonych na uszczelkę
gumową o śr. 500 mm

stud.

5

stud.

1

KNNR 4 1312-05 Kanały z rur betonowych i żelbetowych
"WIPRO" łączonych na uszczelkę
gumową o śr. 600 mm - wykopy
umocnione
KNNR 4 1411-04 Podłoża pod kanały i obiekty z
materiałów sypkich grub. 25 cm obsypka przykanalików, kanałów grubość 20cm
KNNR 1 0318-03 Zasypywanie wykopów o ścianach
z.o.2.11.4. 9911- pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
03
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

170
d.4.1.5.1

171
d.4.1.5.1
172
d.4.1.5.1
173
d.4.1.5.1
174
d.4.1.5.1
175
d.4.1.5.1

176
d.4.1.5.1

177
d.4.1.5.1

4.1.5.2
178
d.4.1.5.2
179
d.4.1.5.2
180
d.4.1.5.2
181
d.4.1.5.2
182
d.4.1.5.2

wylot
KNNR 4 1410-02 Podłoża betonowe o grubości 10 cm
KNNR 4 1402-01 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o
śr.stali od 10 do 14 mm - konstrukcje
proste
KNNR 4 1404-02 Montaż zbrojenia ścian o śr.stali pow.8
do 14 mm
KNNR 4 1407-02 Deskowanie ścian prostych,bloków
oporowych o wys. do 3 m
KNNR 4 1409-02 Układanie mieszanki betonowej pompą
do betonu na samochodzie

m

9,5

m

40

m

75

m

7,5

m

1

m3

33

m3

366,3

m3

0,2

t

0,38

t

0,38

m2

21,58

m3

3
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183
d.4.1.5.2

184
d.4.1.5.2
4.1.5.3
185
d.4.1.5.3
186
d.4.1.5.3
187
d.4.1.5.3
188
d.4.1.5.3
189
d.4.1.5.3
190
d.4.1.5.3

191
d.4.1.5.3

192
d.4.1.5.3

KNNR 4 1513-01 Powłoka izolacyjna pionowych
powierzchni murowanych i betonowych z
emulsji lub roztworu asfaltowego
(gruntowanie)
KNNR 4 1513-03 Powłoka izolacyjna pionowych
powierzchni murowanych i betonowych z
lepiku asfaltowego na zimno

m2

16,08

m2

16,08

m3

0,36

KNNR 4 1402-01 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o
śr.stali od 10 do 14 mm - konstrukcje
proste
KNNR 4 1404-02 Montaż zbrojenia ścian o śr.stali pow.8
do 14 mm
KNNR 4 1407-02 Deskowanie ścian studni i ścianek

t

0,34

t

0,34

m2

15

KNNR 4 1409-02 Układanie mieszanki betonowej pompą
do betonu na samochodzie
KNNR 4 1429-01 Osadzenie kraty z płaskowników,
analogia
przekrywającej studnię żelbetową
prostokątną oraz krat z prętów na wlocie
rowu
KNNR 4 1513-01 Powłoka izolacyjna pionowych
powierzchni murowanych i betonowych z
emulsji lub roztworu asfaltowego
(gruntowanie)
KNNR 4 1513-03 Powłoka izolacyjna pionowych
powierzchni murowanych i betonowych z
lepiku asfaltowego na zimno

m3

2,44

kpl.

1

m2

9

m2

9

m

8

studnie prostokątne wyk. "na mokro" - 1
szt.
KNNR 4 1410-02 Podłoża betonowe o grubości 10 cm

4.2
4.2.1
4.2.1.1
193
d.4.2.1.1

KNR 2-33 060401 analogia

194
d.4.2.1.1

KNR 2-33 060602

195
d.4.2.1.1

KNNR 10 040801

D-03.01.01, D-10.01.01 - PRZEPUSTY
POD KORONĄ DROGI
- przepust w km 3+327,2
przepust
Części przelotowe prefabrykowanych
przepustów drogowych skrzynkowych o
przekroju zamkniętym o wymiarach 1.2 x
1.2 m, 1-otworowy
Obudowy wlotów (wylotów)
prefabrykowanych przepustów
drogowych skrzynkowych
Wykonanie koszy z siatki stalowej bez
wyprawy - wylot

m3

1,63

m3

22
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196
d.4.2.1.1

197
d.4.2.1.1

4.2.1.2
198
d.4.2.1.2
199
d.4.2.1.2
200
d.4.2.1.2
201
d.4.2.1.2
202
d.4.2.1.2
203
d.4.2.1.2

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów fundamentowych
m3
z.o.2.11.4. 9911- podłużnych, punktowych, rowów,
02 analogia
wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami
(gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) kat. gruntu III-IV - współczynnik
zagęszczenia Js=1,00) - wraz z
zakupem i transportem gruntu
kwalifikowanego do zasypki przepustu i
skrzydeł
KNNR 1 0407-02 Formowanie i zagęszczanie nasypów o
m3
z.sz.2.2.2. 9911- wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie
03
kat.III - współczynnik zagęszczenia
Js=1.00) - materiał miejscowy
studnia wlotowa wraz ze ścianką czołową
KNNR 4 1410-02 Podłoża betonowe o grubości 10 cm
m3
KNNR 4 1402-01 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o
śr.stali od 10 do 14 mm - konstrukcje
proste
KNNR 4 1404-02 Montaż zbrojenia ścian o śr.stali pow.8
do 14 mm
KNNR 4 1407-02 Deskowanie ścian studni i ścianek

0,66
0,82

t

0,82

m2

59,46

KNNR 4 1409-02 Układanie mieszanki betonowej pompą
m3
do betonu na samochodzie
KNNR 4 1429-01 Osadzenie kraty z płaskowników,
kpl.
analogia
przekrywającej studnię żelbetową
prostokątną oraz krat z prętów na wlocie
rowu - studnia wlotowa

7,63

KNNR 4 1429-01 Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze szt
analogia
do 60 kg w studzienkach i komorach osadzenie włau okrągłego w płycie studni
wlotowej

205
d.4.2.1.2

KNNR 4 1513-01 Powłoka izolacyjna pionowych
powierzchni murowanych i betonowych z
emulsji lub roztworu asfaltowego
(gruntowanie)
KNNR 4 1513-03 Powłoka izolacyjna pionowych
powierzchni murowanych i betonowych z
lepiku asfaltowego na zimno

4.2.2
4.2.2.1
207
d.4.2.2.1

2,4

t

204
d.4.2.1.2

206
d.4.2.1.2

27,68

KNR 2-33 060401

- przepust w km 3+816,8 wraz z
segmantami P1 i P2 (wlot do przepustu)
przepust wraz z obudową wylotu (część
studni - fragment o wym. 3,60x5,88)
Części przelotowe prefabrykowanych
przepustów drogowych skrzynkowych o
przekroju zamkniętym o wymiarach 1.0 x
1.0 m i 1 otworze

1

1

m2

34,35

m2

34,35

m

15
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208
d.4.2.2.1

KNR 2-33 060602

209
d.4.2.2.1

KNR 2-33 071319

210
d.4.2.2.1

KNR 2-33 071323

211
d.4.2.2.1

212
d.4.2.2.1

Obudowy wlotów (wylotów)
prefabrykowanych przepustów
drogowych skrzynkowych - wylot (część
studni - fragment o wymiarach 3,60 x
5,88)
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne - wykonywane na zimno pionowe z roztworu asfaltowego pierwsza warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne - wykonywane na zimno pionowe z roztworu asfaltowego - każda
następna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 100 m2

m3

8,47

m2

15,7

m2

15,7

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów fundamentowych
m3
z.o.2.11.4. 9911- podłużnych, punktowych, rowów,
02 analogia
wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami
(gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) kat. gruntu III-IV - współczynnik
zagęszczenia Js=1,00) - wraz z
zakupem i transportem gruntu
kwalifikowanego do zasypki przepustu i
skrzydeł
KNNR 1 0407-02 Formowanie i zagęszczanie nasypów o
m3
z.sz.2.2.2. 9911- wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie
03
kat.III - współczynnik zagęszczenia
Js=1.00) - materiał miejscowy

39,37

213
d.4.2.2.1

KNNR 1 0512-02 Umocnienie skarp ażurowymi płytami
betonowymi na podsypce cementowopiaskowej

4.2.2.2

studnia wlotowa wraz ze segmentami
muru oporowego P1 i P2, studnia
wylotowa (c.d.)
KNNR 4 1410-02 Podłoża betonowe o grubości 10 cm

214
d.4.2.2.2
215
d.4.2.2.2

KNR 2-33 020715

216
d.4.2.2.2

KNR 2-33 020815

217
d.4.2.2.2

KNR 2-33 020401

218
d.4.2.2.2

KNR 2-33 021005

133,35

m2

23

m3

4,59

Przygotowanie zbrojenia na budowie ściany i skrzydełka - pręty o śr. 16-20
mm
Montaż zbrojenia - ściany i skrzydełka pręty o śr. 16-20 mm - nakład M
("prefabtykaty zbrojarskie") = 0 !!

t

10,99

t

10,99

Deskowanie płytami ze sklejki
bakelizowanej - podpory masywne,
ściany oporowe i ściany maskujące o
wysokości do 4 m
Betonowanie przy użyciu pompy na
samochodzie - podpory,ściany oporowe i
mury pachwinowe

m2

256,49

m3

54,64
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219
d.4.2.2.2

KNR 2-33 071302

220
d.4.2.2.2

KNR 2-33 071306

221
d.4.2.2.2

KNR 2-33 071319

222
d.4.2.2.2

KNR 2-33 071323

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne - wykonywane na zimno poziome z roztworu asfaltowego pierwsza warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 20 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne - wykonywane na zimno poziome z roztworu asfaltowego - każda
następna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 20 m2

m2

24,59

m2

24,59

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne - wykonywane na zimno pionowe z roztworu asfaltowego pierwsza warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne - wykonywane na zimno pionowe z roztworu asfaltowego - każda
następna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 100 m2

m2

150,21

m2

150,21

m2

2376

m2

1573

m2

1573

5
5.1

D-04.00.00 - PODBUDOWY
D-04.01.01 - KORYTO WRAZ Z
PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM
PODŁOŻA

223 d.5.1 KNNR 6 0103-03
kr.bit.
*0,45(czerwony);
krawężnik*
0,30(zielony);
ściek pref
bet*0,80(żółty)
5.2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża
wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

224 d.5.2 KNR AT-04
0101-01 kr.bit.
*0,45(czerwony);
krawężnik*
0,30(zielony);
ściek pref
bet*0,80(żółty)
5.3

D-04.02.01 - WARSTWY
ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE
Warstwa wzmacniająca grunt pod
warstwy technologiczne z geowłókniny geowłóknina separująca

D-04.02.02 - WARSTWA
MROZOCHRONNA
225 d.5.3 KNNR 6 0112-06 Warstwa podbudowy z kruszyw
kr.bit.
naturalnych gr. 15 cm - w-wa
*0,45(czerwony); mrozochornna z pospółki 0/63 gr. 14cm
krawężnik*
zagęszczona mechanicznie Krotność =
0,30(zielony);
0,9333
ściek pref
bet*0,80(żółty)
5.4
D-04.04.01 - PODBUDOWY KRUSZYW
NATURALNYCH STABILIZOWANYCH
MECHANICZNIE
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226 d.5.4 KNNR 6 0112-01
kr.bit.
*0,30(czerwony);
krawężnik*
0,45(zielony);
ściek pref
bet*0,65(żółty)
5.5

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
naturalnych o grubości po zagęszczeniu
20 cm - dolna w-wa podbudowy z kr.
nat. 0/63 gr. 20cm zagęszczona
mechanicznie

m2

1664,39

227 d.5.5 KNNR 6 0113-06 Warstwa górna podbudowy z kruszyw
m2
kr.bit.
łamanych o grubości po zagęszczeniu 15
*0,15(czerwony) cm - górna w-wa podbudowy z kr.
łamanego 0/31,5 gr. 20cm zagęszczona
mechanicznie Krotność = 1,3333

176,4

D-04.04.02 - PODBUDOWA Z
KRUSZYW ŁAMANYCH
STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

5.6

D-04.06.01 - PODBUDOWA Z BETONU
CEMENTOWEGO
228 d.5.6 KNNR 6 0109-03 Podbudowy betonowe gr.20 cm
pielęgnowane piaskiem i wodą podbudowa gr. 25cm zatok
autobusowych i postojowych Krotność =
1,25
5.7
D-04.07.01, D-05.03.26 - PODBUDOWA
Z BETONU ASFALTOWEGO
229 d.5.7 KNR AT-03
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
0202-02
emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

68

m2

956,6

m2

956,6

m2

6468,8

232 d.6.1 KNNR 6 0308-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych o grubości 6
cm (warstwa wiążąca) wraz z dowozem
- w-wa wiążąca z bet. asfaltowego gr.
6cm
233 d.6.1 KNR AT-04
Ułożenie na warstwie bitumicznej
0103-01 analogia geosiatki wzmacniającej z włókna
szklanego o wytrz. 120x120kN

m2

6468,8

m2

6468,8

234 d.6.1 KNR AT-03
0202-02

m2

6468,8

230 d.5.7 KNNR 6 0110-03 Podbudowy z mieszanek mineralnokr.bit.
bitumicznych asfaltowych o grubości po
*0,10(czerwony) zagęszczeniu 8 cm - podbudowa
zasadnicza z bet. asfaltowego gr. 8cm
6
6.1
231 d.6.1 KNR AT-03
0202-02

D-05.00.00 - NAWIERZCHNIE
D-05.03.05 - NAWIERZCHNIA Z
BETONU ASFALTOWEGO
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zużycie emulsji 0,5 kg/m2

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zużycie emulsji 0,5 kg/m2
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235 d.6.1 KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych o grubości po
zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
wraz z dowozem

m2

D-05.03.23 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ BRUKOWEJ
236 d.6.2 KNNR 6 0502-03 Nawierzchnia z kostki brukowej
m2
betonowej grubości 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem - nawierzchnia zatok
autobudowych i zatok postojowych

6468,8

6.2

7
7.1

68

D-06.00.00 - ROBOTY
WYKOŃCZENIOWE
D-06.01.01 - UMOCNIENIE
POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW
I ŚCIEKÓW

237 d.7.1 KNNR 6 0109-02 Podbudowy betonowe gr.15 cm
m2
z.o.2.6. 9901-02 pielęgnowane piaskiem i wodą - roboty
na poszerzeniach,przekopach lub pasach
węższych niż 2.5 m

778,59

238 d.7.1 KNNR 6 0606-03 Ścieki z elementów betonowych gr. 15
m
cm na podsypce cementowo-piaskowej ściek opływowy typu "MULDA"

1190,5

239 d.7.1 KNNR 6 0606-03 Ścieki z elementów betonowych gr. 15
m
cm na podsypce cementowo-piaskowej ściek typu GŁĘBOKIEGO

316

240 d.7.1 KNNR 6 0606-03 Ścieki z elementów betonowych gr. 15
m
cm na podsypce cementowo-piaskowej ściek SKARPOWY

8,5

241 d.7.1 KNNR 1 0512-02 Umocnienie skarp ażurowymi płytami
betonowymi na podsypce cementowopiaskowej

m2

1554,9

7.2
D-04.04.01 - POBOCZA GRUNTOWE
242 d.7.2 KNNR 6 0113-06 Warstwa górna podbudowy z kruszyw
m2
łamanych o grubości po zagęszczeniu 15
cm - wykonanie poboczy drogowych

1673,5

D-07.00.00 - URZĄDZENIA
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8.1
OZNAKOWANIE POZIOME
243 d.8.1 KNNR 6 0705-02 Oznakowanie poziome jezdni farbą
chlorokauczukową - linie segregacyjne i
krawędziowe ciągłe malowane
mechanicznie
244 d.8.1 KNNR 6 0705-03 Oznakowanie poziome jezdni farbą
chlorokauczukową - linie segregacyjne i
krawędziowe przerywane malowane
mechanicznie
8

m2

214,08

m2

21,72
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245 d.8.1 KNNR 6 0705-06 Oznakowanie poziome jezdni farbą
chlorokauczukową - linie na
skrzyżowaniach i przejściach dla
pieszych malowane mechanicznie

m2

D-07.02.01 - OZNAKOWANIE
PIONOWE
246 d.8.2 KNNR 6 0702-08 Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków szt.
lub drogowskazów
247 d.8.2 KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur
szt.
stalowych
248 d.8.2 KNNR 6 0702-04 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
szt.
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

89,83

8.2

249 d.8.2 KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2
8.3

251 d.8.4 KNR 2-31 070401

32
11

szt.

28

szt.

22

D-07.02.01 - SŁUPKI PROWADZĄCE I
KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI
KILOMETROWE I HEKTOMETROWE

250 d.8.3 KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - słupki
z.o.2.7. 9902-01 prowadzące i krawędziowe oraz znaki
kilometrowe i hektometrowe - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
8.4

2

D-07.05.01 - BARIERY OCHRONNE
STALOWE
Bariery ochronne drogowe U-14a; N2 lub m
H1, A, W6 - system kompletny z
zakończeniami lub zakotwieniami

D-07.06.02 - URZĄDZENIA
ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH
252 d.8.5 KNR 2-31 0701- Poręcze ochronne U-12a z pochwytem i m
04
przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o
rozstawie słupków z rur 60 mm 2.5 m
zabezpieczające pieszych przed
upadkiem z wysokości
9
D-08.00.00 - ELEMENTY ULIC
9.1
D-08.01.01 - KRAWĘŻNIKI BETONOWE
253 d.9.1 KNNR 6 0403-03 Krawężniki betonowe wystające o
m
wymiarach 15x30 cm Z WYKONANIEM
ŁAW BETONOWYCH (!) na podsypce
cementowo-piaskowej

430

8.5

370

1251
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254 d.9.1 KNNR 6 0607-03
analogia nakłady
R, M połączone z
pozycją KNNR 6
0109-02 podbudowy
betonowe - w
ilości
opdpowiadającej
fundamentowi
betonowemu
0,23*0,15*1,00
9.2
255 d.9.2

9.3
256 d.9.3

257 d.9.3
258 d.9.3

Ściek przykrawężnikowy, z kostki
betonowej brukowej typu HOLLAND o
wys. 8 cm na podsypce cementowopiaskowej i FUNDAMENCIE Z BETONU
(!), 2 rzędy kostki

m

D-08.03.01 - BETONOWE OBRZEŻA
30x8
KNNR 6 0404-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m
analogia nakłady na podsypce cementowo-piaskowej i
R, M połączone z FUNDAMENCIE Z BETONU (!), spoiny
pozycją KNNR 6 wypełnione zaprawą cementową 0109-01 chodniki
podbudowy
betonowe - w
ilości
opdpowiadającej
fundamentowi
betonowemu
0,18*0,10*1,00
D-05.03.23 - UTWARDZONE POBOCZE
Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ
KNNR 6 0112-01 Chodniki - warstwa dolna podbudowy z
m2
kruszyw naturalnych gr. 20 cm projektowana grubość 19cm Krotność =
0,95
KNNR 6 0113-05 Chodniki - warstwa górna podbudowy z
m2
kruszyw łamanych gr. 10 cm
KNNR 6 0502-04 Chodniki z kostki brukowej betonowej
m2
grubości 8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

259 d.9.3 KNNR 6 0502-04 Chodniki z kostki brukowej betonowej
grubości 8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem - kostka
kolorowa

1271

1158

2453

2453
2038,82

m2

226,54

260 d.9.4 KNNR 6 0109-02 Podbudowy betonowe gr.15 cm
m2
z.o.2.6. 9901-02 pielęgnowane piaskiem i wodą - roboty
na poszerzeniach,przekopach lub pasach
węższych niż 2.5 m

64,96

9.4

D-08.05.01 - ŚCIEKI Z
PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW
BETONOWYCH

261 d.9.4 KNNR 6 0606-03 Ścieki z elementów betonowych gr. 15
m
cm na podsypce cementowo-piaskowej ściek TRÓJKĄTNY przy jezdni
10

D-10.00.00 - INNE ROBOTY

116
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10.1
10.1.1
262
d.10.1.1

D-10.01.02 - PRZYPORY GABIONOWE
km 3+249 - 3+329, str. prawa
KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III

263
d.10.1.1

264
d.10.1.1
265
d.10.1.1
266
d.10.1.1
267
d.10.1.1
268
d.10.1.1

m3

278,4

KNNR 1 0202-10 Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku
sam.samowyład.
KNNR 1 0316-03 Jednostronne ażurowe umocnienie ścian
analogia
wykopów o głębokości do 3,0 m
KNNR 4 1410-04 Podłoża betonowe o grubości 20 cm

m3

226,67

m2

240

m3

27,27

KNNR 10 0408- Wykonanie koszy z siatki stalowej bez
01
wyprawy
KNNR 1 0215-02 Przemieszczanie spycharkami mas
ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych
na odl.do 10 m
KNNR 1 0407-02 Formowanie i zagęszczanie nasypów o
z.sz.2.2.2. 9911- wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie
03
kat.III - współczynnik zagęszczenia
Js=1.00) - materiał miejscowy

m3

320

m3

278,4

m3

278,4

10.2

M-00.00.00, M-11.00.00-04, M-11.07.01,
M12.00.00-04, M-13.00.00-08, M15.00.00-01, M 19.01.03 - MUR
OPOROWY - segmenty M1 - M18

269
d.10.2

KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III

m3

230,42

270
d.10.2

KNNR 1 0202-10 Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku
sam.samowyład.
KNNR 1 0316-03 Jednostronne ażurowe umocnienie ścian
analogia
wykopów o głębokości do 3,0 m
KNR AT-04
Warstwa wzmacniająca grunt pod
0101-02 analogia warstwy technologiczne z geowłókniny materace pod mur oporowy

m3

1105

m2

260,86

m2

1118,41

273
d.10.2

KNNR 6 0112-03 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
naturalnych o grubości po zagęszczeniu
30 cm - wypełnienie materacy pod
murem oporowym - zał. gr. max. 100cm
Krotność = 3,3333

m2

258,52

274
d.10.2

KNR 2-33 020401

m2

539,79

275
d.10.2

KNR 2-33 020715

271
d.10.2
272
d.10.2

Deskowanie płytami ze sklejki
bakelizowanej - podpory masywne,
ściany oporowe i ściany maskujące o
wysokości do 4 m
Przygotowanie zbrojenia na budowie ściany i skrzydełka - pręty o śr. 16-20
mm

t

20,41
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276
d.10.2

KNR 2-33 020815

Montaż zbrojenia - ściany i skrzydełka pręty o śr. 16-20 mm - nakład M
("prefabtykaty zbrojarskie" = 0) !!

t

20,41

277
d.10.2

KNR 2-33 021005

Betonowanie przy użyciu pompy na
samochodzie - podpory,ściany oporowe i
mury pachwinowe

m3

176,7

278
d.10.2

KNR 2-33 071302

m2

197,32

279
d.10.2

KNR 2-33 071306

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne - wykonywane na zimno poziome z roztworu asfaltowego pierwsza warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 20 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne - wykonywane na zimno poziome z roztworu asfaltowego - każda
następna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 20 m2

m2

197,32

280
d.10.2

KNR 2-33 071319

m2

428,93

281
d.10.2

KNR 2-33 071323

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne - wykonywane na zimno pionowe z roztworu asfaltowego pierwsza warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne - wykonywane na zimno pionowe z roztworu asfaltowego - każda
następna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 100 m2

m2

428,93

282
d.10.2

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów fundamentowych
m3
z.o.2.11.4. 9911- podłużnych, punktowych, rowów,
02 analogia
wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami
(gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) kat. gruntu III-IV - współczynnik
zagęszczenia Js=1,00) - wraz z
zakupem i transportem gruntu
kwalifikowanego do zasypki przepustu i
skrzydeł
KNNR 1 0215-02 Przemieszczanie spycharkami mas
m3
ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych
na odl.do 10 m
KNNR 1 0407-02 Formowanie i zagęszczanie nasypów o
m3
z.sz.2.2.2. 9911- wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie
03
kat.III - współczynnik zagęszczenia
Js=1.00) - materiał miejscowy

668,09

283
d.10.2
284
d.10.2

285
d.10.2
286
d.10.2

KNR 2-33 070204
KNR 2-31 070104

Montaż barier sprężystych
jednostronnych - odcinki proste
Poręcze ochronne U-12a z pochwytem i
przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o
rozstawie słupków z rur 60 mm 2.5 m
zabezpieczające pieszych przed
upadkiem z wysokości

t
m

230,42

230,42

3,19
26
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10.3

10.3.1
287
d.10.3.1
288
d.10.3.1
289
d.10.3.1

D-10.07.01, D04.04.02, D-05.03.05, D0503.23 - ZJAZDY DO GOSPODARSTW I
NA DROGI BOCZNE
przepusty pod zjazdami i włączeniami
dróg gminnych
KNNR 6 0605-02 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy
fundamentowe betonowe
KNNR 6 0605-04 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki
analogia
czołowe dla rur o średnicy 50 cm
KNNR 6 0605-07 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury
analogia
betonowe o średnicy 50 cm - z
zastosowaniem rur PP (karbowanych)

m3

6,6

szt

14

m

44

10.3.2
290
d.10.3.2

nawierzchnia zjazdów
KNNR 6 0112-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
naturalnych o grubości po zagęszczeniu
25 cm

m2

358,6

291
d.10.3.2

KNNR 6 0113-06 Warstwa górna podbudowy z kruszyw
m2
łamanych o grubości po zagęszczeniu 15
cm
KNR AT-03
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
m2
0202-01
emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

34,6

293
d.10.3.2

KNNR 6 0308-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych o grubości 6
cm (warstwa wiążąca) - gr. w-wy 7cm
Krotność = 1,1667

m2

65,4

294
d.10.3.2

KNR AT-03
0202-02

m2

129,9

295
d.10.3.2

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralnom2
bitumicznych asfaltowych o grubości po
zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) gr. w-wy 5cm Krotność = 1,25

129,9

296
d.10.3.2

KNNR 6 0502-04 Zjazdy z kostki brukowej betonowej
m2
grubości 8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem - kostka
nowa
KNNR 6 0502-04 Zjazdy z kostki brukowej betonowej
m2
grubości 8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z
rozbiórki
KNNR 6 0113-06 Warstwa górna podbudowy z kruszyw
m2
łamanych o grubości po zagęszczeniu 15
cm - żwirowa nawierzchnia zjazdów
Krotność = 1,3333

23,75

292
d.10.3.2

297
d.10.3.2

298
d.10.3.2

10.3.3
10.3.3.1

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zużycie emulsji 0,5 kg/m2

nawierzchnia dróg gminnych (w zakresie
włączeń)
podbudowa

65,4

42

451
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299
d.10.3.3.
1

300
d.10.3.3.
1

301
d.10.3.3.
1

302
d.10.3.3.
1

303
d.10.3.3.
1

304
d.10.3.3.
1

305
d.10.3.3.
1
306
d.10.3.3.
1
307
d.10.3.3.
1
10.3.3.2

KNNR 6 0103-03
kr.bit.
*0,45(czerwony);
krawężnik*
0,30(zielony);
ściek pref
bet*0,80(żółty)
KNR AT-04
0101-01 kr.bit.
*0,45(czerwony);
krawężnik*
0,30(zielony);
ściek pref
bet*0,80(żółty)
KNNR 6 0112-06
kr.bit.
*0,45(czerwony);
krawężnik*
0,30(zielony);
ściek pref
bet*0,80(żółty)
KNNR 6 0112-01
kr.bit.
*0,30(czerwony);
krawężnik*
0,45(zielony);
ściek pref
bet*0,65(żółty)
KNNR 6 0113-06
kr.bit.
*0,15(czerwony)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża
wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

371,57

Warstwa wzmacniająca grunt pod
warstwy technologiczne z geowłókniny geowłóknina separująca

m2

371,57

Warstwa podbudowy z kruszyw
naturalnych gr. 15 cm - w-wa
mrozochornna z pospółki 0/63 gr. 14cm
zagęszczona mechanicznie Krotność =
0,9333

m2

371,57

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
naturalnych o grubości po zagęszczeniu
20 cm - dolna w-wa podbudowy z kr.
nat. 0/63 gr. 20cm zagęszczona
mechanicznie

m2

369,9

Warstwa górna podbudowy z kruszyw
m2
łamanych o grubości po zagęszczeniu 15
cm - górna w-wa podbudowy z kr.
łamanego 0/31,5 gr. 20cm zagęszczona
mechanicznie Krotność = 1,3333

369,9

KNR AT-03
0202-01 - zał.
średnia grubość
wyrównania
10,0cm
KNNR 6 0108-02
dr. inne szacunek w ilości
15m3 x 2,3t
KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

170

Wyrównanie istniejącej podbudowy
mieszanką mineralno-bitumiczną
asfaltową mechaniczne wraz z dowozem

t

39,1

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

333,18

KNNR 6 0110-03 Podbudowy z mieszanek mineralno+ linia krawędzi
bitumicznych asfaltowych o grubości po
bitumicznej *0,10 zagęszczeniu 8 cm - podbudowa
zasadnicza z bet. asfaltowego gr. 8cm

m2

333,18

nawierzchnia z betonu asfaltowego
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308
d.10.3.3.
2

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

516,49

309
d.10.3.3.
2

KNNR 6 0308-03
kr.bit.
*0,06(czerwony);
ściek
przykrawężnikow
y* -0,20(zielony)

Nawierzchnie z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych o grubości 6
cm (warstwa wiążąca) wraz z dowozem
- w-wa wiążąca z bet. asfaltowego gr.
6cm

m2

516,49

310
d.10.3.3.
2

KNR AT-04
Ułożenie na warstwie bitumicznej
0103-01 analogia geosiatki wzmacniającej z włókna
szklanego o wytrz. 120x120kN

m2

516,49

311
d.10.3.3.
2

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

516,49

312
d.10.3.3.
2

KNNR 6 0309-02
ściek
przykrawężnikow
y* -0,20(zielony)

Nawierzchnie z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych o grubości po
zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
wraz z dowozem

m2

512,71

m2

48,75

szt

1

m2

1986

m2

1266

m2

1266

10.4
10.4.1
313
d.10.4.1
10.4.2
314
d.10.4.2

KNNR 2 1605-01

KNR-W 2-02
1221-03 analogia

10.5
315
d.10.5
316
d.10.5
317
d.10.5

KNNR 1 0501-01
KNNR 1 0507-01
KNNR 1 0507-02

D-10.01.01, D-00.00.00 PRZEBUDOWA OGRODZEŃ
ogrodzenia DREWNIANE
Ogrodzenie drewniane - sztachety z
listew o rozstawie co 10 cm
BRAMY ogrodzeniowe
Osadzenie stalowych bram 2skrzydłowych rozwieranych o
powierzchni do 6 m2 - montaż (z
rozbiórki) lub regulacja istniejących bram
wjazdowych
D-09.01.01 - PLANTOWANIE I
HUMUSOWANIE
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego kat.I-III
Humusowanie z obsianiem przy
grubości warstwy humusu 5 cm.
Humusowanie z obsianiem,dodatek za
każdy dalszy 1 cm humusu. Krotność = 5

Wartość
netto
Wartość
brutto
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Tabela elementów rozliczeniowych – koszty niekwalifikowane
Podstawa
Opis
Jedn.obm. Ilość
Cena
jedn.
1
D-03.00.00 - ODWODNIENIE
KORPUSU DROGOWEGO
1.1
D-03.02.01, D10.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1.1
Ciąg kanalizacji nr 17
1.1.1.1
kanalizacja
1
KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane
m3
55,00
d.1.1.1.1 07
koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku sam.samowyład.
Lp.

m3

8,00

szt.

2,00

szt.

4,00

stud.

1,00

stud.

4,00

7
KNNR 4 1308d.1.1.1.1 03 z.sz.3.4.
9913-2

Podłoża pod kanały i obiekty z
materiałów sypkich grub. 20 cm
Studzienki ściekowe uliczne
betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu, oraz
koszem osadczym, na
zawiasach - wpust z rusztem
klasy D400
Studzienki ściekowe uliczne
betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu, oraz
koszem osadczym, na
zawiasach - wpust z rusztem
klasy B125
Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie - głębokość
studni 1,5m (M) - zwieńczenie
stożkiem, włazy klasy D400 na
uszczelkę gumową i z
zabezpieczeniem na
przesunięcie
Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie - głębokość
studni 2,0m (M) - zwieńczenie
stożkiem, włazy klasy D400 na
uszczelkę gumową i z
zabezpieczeniem na
przesunięcie
Kanały z rur PP łączonych na
wcisk o śr. zewn. 200 mm wykopy umocnione

m

4,00

8
KNNR 4 1308d.1.1.1.1 05 z.sz.3.4.
9913-2

Kanały z rur PP łączonych na
wcisk o śr. zewn. 300 mm wykopy umocnione

m

22,00

9
KNNR 4 1308d.1.1.1.1 06 z.sz.3.4.
9913-2

Kanały z rur PP łączonych na
wcisk o śr. zewn. 400 mm wykopy umocnione

m

93,00

2
d.1.1.1.1
3
d.1.1.1.1

KNNR 4 141103
KNNR 4 142402

4
KNNR 4 1424d.1.1.1.1 02

5
KNNR 4 1413d.1.1.1.1 01 analogia

6
KNNR 4 1413d.1.1.1.1 01 analogia

Wartość
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10
KNNR 4 1411d.1.1.1.1 04

Podłoża pod kanały i obiekty z m3
materiałów sypkich grub. 25 cm
- obsypka przykanalików,
kanałów - grubość 20cm

1.1.2
1.1.2.1
11
KNNR 1 0210d.1.1.2.1 02

Ciąg kanalizacji nr 18
kanalizacja
Wykopy oraz przekopy o
głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-II
Wykopy liniowe lub jamiste o
głębokości do 1,5 m ze
skarpami o szer. dna do 1,5 m
w gruncie kat. IV

14,00

m3

479,00

m3

24,00

13
KNNR 1 0202d.1.1.2.1 07

Roboty ziemne wykonywane
m3
koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku sam.samowyład.

143,00

14
KNNR 1 0313d.1.1.2.1 04 analogia

Ażurowe umocnienie ścian
m2
wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; grunt kat.
III-IV
Podłoża pod kanały i obiekty z m3
materiałów sypkich grub. 20 cm
Studzienki ściekowe uliczne
szt.
betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu, oraz
koszem osadczym, na
zawiasach - wpust z rusztem
klasy D400

736,00

Studzienki ściekowe uliczne
szt.
betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu, oraz
koszem osadczym, na
zawiasach - wpust z rusztem
klasy B125
Studzienki ściekowe uliczne
szt.
betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu, oraz
koszem osadczym, na
zawiasach - wpust z rusztem
klasy B125 - wpust w ciągu
koryt odwadniających głębokich
(głębokość=1,15m)

1,00

Deskowanie ław
m2
fundamentowych - deskowanie
bloków betonowych przy
obniżonych wpustach

14,00

12
KNNR 1 0305d.1.1.2.1 03

15
d.1.1.2.1
16
d.1.1.2.1

KNNR 4 141103
KNNR 4 142402

17
KNNR 4 1424d.1.1.2.1 02

18
KNNR 4 1424d.1.1.2.1 02

19
KNNR 4 1407d.1.1.2.1 01

44,00
6,00

5,00
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Układanie mieszanki betonowej m3
pompą do betonu na
samochodzie - ławy
fundamentowe, bloki oporowe
- betonowanie bloków
betonowych przy obniżonych
wpustach
Studnie rewizyjne z kręgów
stud.
betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie - głębokość
studni 2,0m (M) - zwieńczenie
stożkiem, włazy klasy D400 na
uszczelkę gumową i z
zabezpieczeniem na
przesunięcie

1,00

22
KNNR 4 1413d.1.1.2.1 03 analogia

Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1200 mm w
gotowym wykopie - głębokość
studni 2,0m (M) - zwieńczenie
stożkiem, włazy klasy D400 na
uszczelkę gumową i z
zabezpieczeniem na
przesunięcie

stud.

5,00

23
KNNR 4 1308d.1.1.2.1 03 z.sz.3.4.
9913-2

Kanały z rur PP łączonych na
wcisk o śr. zewn. 200 mm wykopy umocnione

m

12,00

24
KNNR 4 1308d.1.1.2.1 05 z.sz.3.4.
9913-2

Kanały z rur PP łączonych na
wcisk o śr. zewn. 300 mm wykopy umocnione

m

62,00

25
KNNR 4 1308d.1.1.2.1 06 z.sz.3.4.
9913-2

Kanały z rur PP łączonych na
wcisk o śr. zewn. 400 mm wykopy umocnione

m

43,00

26
KNNR 4 1308d.1.1.2.1 06 z.sz.3.4.
9913-2

Kanały z rur PP łączonych na
wcisk o śr. zewn. 450 mm wykopy umocnione

m

33,00

27
KNNR 4 1308d.1.1.2.1 07

Kanały z rur PP łączonych na
wcisk o śr. zewn. 500 mm wykopy umocnione

m

55,00

28
KNNR 1 0318d.1.1.2.1 03 z.o.2.11.4.
9911-03

Zasypywanie wykopów o
ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III współczynnik zagęszczenia
Js=1.00)

m3

397,00

1.1.3
1.1.3.1
29
KNNR 1 0210d.1.1.3.1 02

Ciąg kanalizacji nr 19
kanalizacja
Wykopy oraz przekopy o
głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w

m3

124,00

20
KNNR 4 1409d.1.1.2.1 01

21
KNNR 4 1413d.1.1.2.1 01 analogia

4,00
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gr.kat. I-II

30
KNNR 1 0305d.1.1.3.1 03

Wykopy liniowe lub jamiste o
głębokości do 1,5 m ze
skarpami o szer. dna do 1,5 m
w gruncie kat. IV

m3

5,00

31
KNNR 1 0202d.1.1.3.1 07

Roboty ziemne wykonywane
m3
koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku sam.samowyład.

29,00

32
KNNR 1 0313d.1.1.3.1 04 analogia

Ażurowe umocnienie ścian
m2
wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; grunt kat.
III-IV
Studzienki ściekowe uliczne
szt.
betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu, oraz
koszem osadczym, na
zawiasach - wpust z rusztem
klasy D400
Studzienki ściekowe uliczne
szt.
betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu, oraz
koszem osadczym, na
zawiasach - wpust z rusztem
klasy B125 - wpust w ciągu
koryt odwadniających głębokich
(głębokość=1,15m)

162,00

33
KNNR 4 1424d.1.1.3.1 02

34
KNNR 4 1424d.1.1.3.1 02

35
KNNR 4 1407d.1.1.3.1 01

36
KNNR 4 1413d.1.1.3.1 01 analogia

Deskowanie ław
m2
fundamentowych - deskowanie
bloków betonowych przy
obniżonych wpustach
Studnie rewizyjne z kręgów
stud.
betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie - głębokość
studni 2,0m (M) - zwieńczenie
stożkiem, włazy klasy D400 na
uszczelkę gumową i z
zabezpieczeniem na
przesunięcie

2,00

1,00

2,00

2,00

37
KNNR 4 1308d.1.1.3.1 05 z.sz.3.4.
9913-2

Kanały z rur PP łączonych na
wcisk o śr. zewn. 300 mm wykopy umocnione

m

37,00

38
KNNR 4 1308d.1.1.3.1 06 z.sz.3.4.
9913-2

Kanały z rur PP łączonych na
wcisk o śr. zewn. 400 mm wykopy umocnione

m

7,00

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

39
KNNR 4 1411d.1.1.3.1 04

Podłoża pod kanały i obiekty z m3
materiałów sypkich grub. 25 cm
- obsypka przykanalików,
kanałów - grubość 20cm

61,38

40
KNNR 1 0318d.1.1.3.1 03 z.o.2.11.4.
9911-03

Zasypywanie wykopów o
ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III współczynnik zagęszczenia
Js=1.00)
Ciąg kanalizacji nr 20
kanalizacja
Wykopy oraz przekopy o
głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-II
Ażurowe umocnienie ścian
wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; grunt kat.
III-IV
Podłoża pod kanały i obiekty z
materiałów sypkich grub. 20 cm
Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie - głębokość
studni 2,0m (M) - zwieńczenie
stożkiem, włazy klasy D400 na
uszczelkę gumową i z
zabezpieczeniem na
przesunięcie
Kanały z rur betonowych i
żelbetowych "WIPRO"
łączonych na uszczelkę
gumową o śr. 300 mm wykopy umocnione

m3

11,00

m3

17,00

m2

30,00

m3

12,00

1.1.4
1.1.4.1
41
KNNR 1 0210d.1.1.4.1 02

42
KNNR 1 0313d.1.1.4.1 04 analogia

43
d.1.1.4.1
44
d.1.1.4.1

KNNR 4 141103
KNNR 4 141301 analogia

45
KNNR 4 1312d.1.1.4.1 02

stud.

2,00

m

8,00

46
KNNR 4 1411d.1.1.4.1 04

Podłoża pod kanały i obiekty z m3
materiałów sypkich grub. 25 cm
- obsypka przykanalików,
kanałów - grubość 20cm

1.1.5
1.1.5.1
47
KNNR 1 0210d.1.1.5.1 02

Ciąg kanalizacji nr 21
kanalizacja
Wykopy oraz przekopy o
głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-II

m3

11,00

206,00
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48
KNNR 1 0305d.1.1.5.1 03

Wykopy liniowe lub jamiste o
głębokości do 1,5 m ze
skarpami o szer. dna do 1,5 m
w gruncie kat. IV

m3

9,00

49
KNNR 1 0202d.1.1.5.1 07

Roboty ziemne wykonywane
m3
koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku sam.samowyład.

73,00

50
KNNR 1 0313d.1.1.5.1 04 analogia

Ażurowe umocnienie ścian
m2
wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; grunt kat.
III-IV
Podłoża pod kanały i obiekty z m3
materiałów sypkich grub. 20 cm
Studzienki ściekowe uliczne
szt.
betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu, oraz
koszem osadczym, na
zawiasach - wpust z rusztem
klasy D400

452,00

51
d.1.1.5.1
52
d.1.1.5.1

KNNR 4 141103
KNNR 4 142402

30,00
4,00

53
KNNR 4 1413d.1.1.5.1 01 analogia

Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie - głębokość
studni 2,0m (M) - zwieńczenie
stożkiem, włazy klasy D400 na
uszczelkę gumową i z
zabezpieczeniem na
przesunięcie

stud.

54
KNNR 4 1308d.1.1.5.1 05 z.sz.3.4.
9913-2

Kanały z rur PP łączonych na
wcisk o śr. zewn. 300 mm wykopy umocnione

m

40,00

55
KNNR 4 1308d.1.1.5.1 06 z.sz.3.4.
9913-2

Kanały z rur PP łączonych na
wcisk o śr. zewn. 400 mm wykopy umocnione

m

79,00

56
KNNR 4 1312d.1.1.5.1 05

Kanały z rur betonowych i
żelbetowych "WIPRO"
łączonych na uszczelkę
gumową o śr. 600 mm wykopy umocnione

m

1,00

57
KNNR 4 1411d.1.1.5.1 04

Podłoża pod kanały i obiekty z m3
materiałów sypkich grub. 25 cm
- obsypka przykanalików,
kanałów - grubość 20cm

4,00

33,00
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58
KNNR 1 0318d.1.1.5.1 03 z.o.2.11.4.
9911-03

Zasypywanie wykopów o
ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III współczynnik zagęszczenia
Js=1.00)

2
2.1

D-04.00.00 - PODBUDOWY
D-04.04.02 - PODBUDOWA Z
KRUSZYW ŁAMANYCH
STABILIZOWANYCH
MECHANICZNIE

59 d.2.1

3
3.1
60 d.3.1

3.2

61 d.3.2

m3

255,00

KNNR 6 0113- Warstwa górna podbudowy z
06 kr.bit.
kruszyw łamanych o grubości
*0,15(czerwony) po zagęszczeniu 15 cm górna w-wa podbudowy z kr.
łamanego 0/31,5 gr. 20cm
zagęszczona mechanicznie
Krotność = 1,3333
D-07.00.00 - URZĄDZENIA
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D-07.05.01 - BARIERY
OCHRONNE STALOWE
KNR 2-31 0704- Bariery ochronne drogowe U01
14a; N2 lub H1, A, W6 system kompletny z
zakończeniami lub
zakotwieniami
D-07.06.02 - URZĄDZENIA
ZABEZPIECZAJĄCE RUCH
PIESZYCH

m2

1315,00

m

260,00

KNR 2-31 0701- Poręcze ochronne U-12a z
04
pochwytem i przeciągiem z rur
śr. 60 i 38 mm o rozstawie
słupków z rur 60 mm 2.5 m
zabezpieczające pieszych
przed upadkiem z wysokości

m

170,00

Wartość
netto
Wartość
brutto

