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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéika z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej zaméwienia sektorowego

nie przekraczajacej kwoty 428.000,00 euro.

1. Nazwa postepowania: Usluga

,,Naprawy drég, jezdni i chodnikéw po robotach, p0 awariach wodociqgowych i
kanalizacyjnych na terenie miasta Koiobrzeg oraz gminy Koiobrzeg, Ustronie Morskie,
Dygowo, Goécino, Siemyél, Rymafi i Siawoborze

Numer postepowania: 9/TEI2022

2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

lmie i nazwisko: Janusz Kubek Dnia - 28.09.2022 r.

Podpis: WW”
3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zaTwierdziI pod wzdlédem technicznym:

lmie i nazwisko: Krzysztof Linkiewicz ”M7 D/z.TE Dnia,- ...... 09.2022 r.

Podpis: / %" QM (Mflfjf
4. specyfikacje warunkéw zaméwieniafiafllierdzi}:

lmie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy a - ........................ r.

Podpis: L

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: V/
lmie. i nazwisko: Jerzy Mieczkowski -radca Prawny nia - r.

Podpis: W

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:

lmie I nazwisko: Pawei Hryciéw— Prezes Zé‘fififlfiflxm’nuDnia- WW4
Podpis. MWiK Sp. z W Koiobrzegu

Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia skiada sie Zlifigfgéyiygfgzmkonawcéw oraz wzoréw

nastepujacych dokumentéw/zaiacznikéw:

Zalacznik nr 1 - Formularz oferty.

Zaiacznik nr 2 - Szczegéiowy opis przedmiotu zaméwienia.

Zaiacznik nr 3 - Oéwiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania.

Zaiacznik nr 4 - OSwiadczenie o sytuacji Wykonawcy.
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Czeéé | SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1: ZAMA WIAJA CY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia,

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
Te|./Fax. + 48 94 35 232-92, REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego,: www.bip.mwik.kolobrzeg.g|
Ogloszenie o wszczeciu postepowania zostaio zamieszczone na stronie internetowej BiP
Zamawiajacego.
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Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:
ZAMOWIENIE SEKTOROWE.
Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zaméwieh przez MV\fiK Sp. z o. o. w Koiobrzegu - Zaiacznik nr 1 do Uchwaiy Nr
134/2019 Zarzadu Spéiki MVWK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Naprawy drég, jezdni i chodnikéw po robotach, po awariach wodociagowych i kanalizacyjnych na
terenie miasta Koiobrzeg oraz gminy Koiobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Goécino, Siemyél,
Rymar'i i Siawoborze. Postqpowanie nr 9/TE/2022

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje. uzupeinienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé
charakter pisemny. faksu lub forme elektroniczna. Przed terminem skiadania ofert Mkonawcy winni
zapoznaé sie z treécia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaénien albo innymi wprowadzonymi
zmianami. Za zapoznanie sie z caioéciq udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferta, skiada sie, pod rygorem niewaZnosci, w formie pisemnej.
2. Peinomocnictwo do godpisania ofem winno byé doiaczone do oferty, o ile nie wynika

z innych dokumentéw zaiaczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dziaialnoéci gospodarczej). Peinomocnictwo winno byé doiaczone w oryginale lub
kopii poéwiadczonej notarialnie, badz przez jego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie, ktéra bedzie zaadresowana: Inazwa i adres
Zamawiajacego/ oraz bedzie posiadaé nastepujace oznaczenie:

Naprawy drég, jezdni i chodnikéw po robotach, po awariach wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie
miasta Kolobrzeg oraz gminy Kolobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Goécino, Siemyél, Rymar'l i

Slawoborze. Postepowanie nr SITE/2022

NIE OTWIERAC PRZED .flwfié2020 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany lub wycofaé zioionq oferte przed upiywem terminu
skiadania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiqcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeii Wykonawca
nie pOZniej m: w terminie skiadania ofert zastrzegi, 2e nie mogq one byé udostepniane.

Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé caioéci zaméwienia, Oferty zioZone jako czeéciowe nie beda waZne.
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Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza moZliwoSci zioZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zaméwienia mogq ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy speiniaja nastepujace warunki

dotyczace:
a) posiadania uprawnien do wykonywania okreélonej dziaialnoSci lub czynnoéci, jeZeli ustawy

nakiadaja obowiazek posiadania takich uprawnien,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONA WCY WCELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIAtU WPOSTEPOWANIU:
1. Wykonawca zaiaczy nastepujace dokumenty potwierdzajace speinienie warunkéw udziaiu

w postepowaniu o udzielenie zamowienia:
1.1. Formulaiz oferty - zaiacznik nr 1 do SWZ.
1.2. Podpisany Szczegéiowy opis przedmiotu zamdwienia - zaiacznik nr 2 do SWZ.
1.3. Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaialnoéci

gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajqce, 2e zakres jego dziaialnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a taKZe
wskazujace osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy — wystawiony nie wczeéniej
niz 6 miesiecy przed upiywem terminu skiadania ofert.

1.4. Podpisane OSwiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykiuczenia z postepowania —
zaiacznik nr 3 do SWZ.

1.5. Podpisane Oéwiadczenie o sytuacji Wykonawcy - zaiacznik nr 4 do SWZ.
1.6. Opiacona Polisa, a w pizypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, 2e Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaiainoéci. Wykonawca
przedstawi polise odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrzqdzone przez
Wykonawce wtrakcie realizacji zadania, powstaie w zwiazku z realizac zadania okreélonego
w umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé zioZonej oferty Wykonawcy na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2. Zamawiajqcy zada przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub
bedzie budzié watpliwoSci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mOQi sprawdzié jej
prawdziwosci w inny sposéb.

3. Zamawiajacy mOZe wezwaé Wykonawcéw, ktOrzy w wyznaczonym terminie nie zioZyIi
dokumentéw potwierdzajacych speinienie warunkéw udziaiu w postepowaniu, do uzupeinienia
tych dokumentéw w okreélonym terminie.

Rozdziat 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
Wykonawcy mogq wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdziai 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja zaméwienia, w tym

dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie roziiczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towardw i usiug zgodna z ustawa

o podatku VAT i podatku akcyzowym.
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Rozdziat 12: OPIS KRYTERIC'JW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty spetniajace wymagania formalne okresione w niniejszej instrukcji zioZone przez Wykonawcéw
nie podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wedtug poniZszych kryteriéw i wag:

Cena oferty — 100%

W tym kryterium oferta moZe uzyskac max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji koficowej 1 pkt.

Sposob dokonywania oceny wg wzoru:
C = Cn : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn - cena najniisza,
Cb — cena badana

Rozdziat 13: WADIUM
Nie dotyczy.

Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiazania Wykonawcy zioZona oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAI: 15: MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:
Miejsce: Punkt Obsiugi Klienta ,,Miejskich Wodociagow i Kanalizacji” Sp. z o. 0. ul. Artyieryjska 3,
78-100 Kotobrzeg.

Oferty zioZone po terminie zostana Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozdzial 16: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:
1.

2.

9°

Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego polega na: sprawdzeniu ofert
przed otwarciem, czy nie zostaty uszkodzone, wycofane iub zamienione.
Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego
czionkowie Komisji dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami
okreéionymi opisie przedmiotu zaméwienia i specyfikacji warunkéw zaméwienia.
Informacje z otwarcia ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie BIP.
Oferta Wykonawcy, ktOry zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postepowania, nie bedzie
rozpatrywana.
Oferta zostanie odrzucona, jeZeIi:

a) nie jest zgodna z treécia SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu, o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zostata podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej zioZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

Rozdzial 17: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:
1.

2.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawca/ami,
ktérzy zioZyIi oferta/y.
Zamawiajqcy wezwie Wykonawcow, ktérzy zioZyli oferty w niniejszym postepowaniu do zioZenia
ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

Rozdzial 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy. ktérego oferta bedzie przedstawiata

najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
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2. O wyborze oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcow, ktOrzy ubiegali sie
o udzielenie zamowienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz
jej cene/wartoéo.

Rozdzial 19: UNIEWAZ'NIENIE POSTEPOWANIA:
1. Zamawiajqcy moZe uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kazdym etapie

postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wade} uniemoZliwiajaca zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajqcy zawiadamia r6wnoczeénie

wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 20: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrocic sie do Zamawiajacego. o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiezany niezwtocznie udzielié wyjaéniel‘l, jednak nie pOZniej niz
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaSnienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wptynat do Zamawiajacego nie pOZniej niz do godz.15.00
w dniu. w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy jednoczeSnie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania 2rddta
zapytania.

3. Zamawiajacy moZe w kaZdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowaé
treéé specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposob modyfikacje umieszcza na
stronie internetowej BIP.

4. Osoba uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — Janusz Kubek tel. + 48 883 045 009.
e-mail: przetggj@mwik.kolobrzeq.p_l.

5. OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemnielfakseml. OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomoca telefaksu uwaZa sie 2a ztoZone w terminie, jeZeIi ich treéé dotarta do adresata przed
uptywem terminu.

6. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przestanie
dotaczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe
upowaZniona do reprezentowania Wykonawcy Iub Zamawiajacego.

Rozdzial 21: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCYZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zostaty okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zamowienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krOtszym niz 5 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Zamawiajacy moZe zawrzeé umowe przed uptywem terminu okreélonego w ust. 2, jeZeli

w postepowaniu o udzielenie zamowienia 21020no tylko jedna oferte.
4. O miejscu i doktadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy powiadomi niezwtocznie wybranego

Wykonawce.

Rozdzial 22: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwotanie przystuguje Wykonawcom, wytacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia Iub zaniechania czynnoéci, do
ktérej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie Procedury.

2. Odwotanie przystuguje wytqcznie wobec czynnoSci opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu.

3. Odwotanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajecego stanowiacej podstawe jego wniesienia, je2eli
zostaty przestane faxem Iub droga elektroniczna, albo w terminie 1O dni jeZeIi zostaty doreczone
w inny sposob.

4. Wniesienie odwotania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
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Odwolanie wnosi sie wy’acznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do
Prezesa Zarzadu Spé’rki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spé’rki z ograniczona
odpowiedzialnoScia w Kdobmegu.
Odwokanie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej
zarzuca sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiez¥e przedstawienie zarzutéw,
okreélaé :qdanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwoiania.
Odwdanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujqc odwoianie Prezes Zarzadu Spé¥ki moZe je uwzglednié lub odrzucié.
Informacje, o odrzuceniu odwoiania Zamawiajacy przeswa Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
0d decyzji Prezesa Zarzadu Spé’lki rozstrzygajacej odwoianie nie plzys#uguja dalsze érodki
odwoitawcze.

Rozdzial 23: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1.

2.

Niezwlocznie po rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca. ktOrego oferte wybrano do realizacji,
zostanie zawiadomiony (e-mail) 0 dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego
wykonawcy oraz uzasadnienie wyboru) lub o uniewaZnieniu postepowania..
Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zalqcznik Nr 1 do SWZ

dnia _. 10 .2022 r
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

nr telefaxu .........................................
e-mailz...
Osoba do kontaktu ........................

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spélka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Kolobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujac do og’roszenia o rozpoczeciu postepowania na:

naprawy drég, jezdni i chodnikéw po robotach, po awariach wodociqgowych i kanalizacyjnych
na terenie miasta KoIobrzeg oraz gminy Kolobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Goécino,
Siemyél, Rymafi i Slawoborze. Postepowanie nr 9ITEI2022

Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia okreélonego w Szczegoitowym opisie zaméwienia oraz

projekcie umowy za wynagrodzeniem ryczaltowym w cenie: 2+ netto

+ naleZny podatek VAT= tj. ............................................. brutto, siownie:

l i. . V. ‘, I gncunkowa ‘ C6215 jéd‘hostR—vvai: _ fiWa-rt" 310% I '
lb” , W’”°‘°"°'"'°"'F .g 9'1“; nosing-5911. 1‘ ‘ Egg; ‘1‘ g ; ‘. firm; '-

Zasypywanie wykopéw piaskiem z zageszczeniem
1. wymaganym norma 0 Sr. gmbokoéci do 2,0 m. z m3 60

uwzglednieniem koniecznego ptzerzutu
Nawierzchnia z W drogowych betonowych

2. szeéciokatnych lub kwadratowych gruboéci 15 cm, m2 10
spoiny wypelnione piaskiem

3. jw. lecz M Z odzysku m2 20

Obrzeia betonowe o wymiarach 30x8 cm. na
4. podsypce piaskowej spoiny wypemiane zasypka m 20

cementowo-piaskowa

5. jw. lecz obrzeZa z odzysku m 70

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7
6. cm, uk%adane na podsypce piaskowej spoiny m2 10

wypemiane piaskiem

7. jw. lecz plyty betonowe chodnikowe z odzysku m2 10

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5
8. cm, uk¢adane na podsypce piaskowej spoiny m2 20

wype+niane piaskiem

9. jw. lecz p{yty betonowe chodnikowe z odzysku m2 20
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KraweZniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, wraz z
10. wykonaniem1aw betonowych. na podsypce m 20

cementowo piaskowej

11. jw. lecz kraweZniki z odzysku m 80

Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 6 cm,
12. uk1adane na podsypce cementowo piaskowej spoiny m2 10

wypelniane piaskiem

13. jw. lecz kostka brukowa z odzysku rn‘Z 350

Drogi z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm,
14. ukladane na podbudowie, spoiny wype1niane m2 10

piaskiem

15. jw. lecz kostka z odzysku m2 500

Nawierzchnie z brukowca, z kamienia lamanego o
16. wymiarach 10-20 cm uk1adane na podsypce m2 10

cementowo-piaskon

17. jw. lecz kostka z odzysku m2 20

Podbudowy betonowe, pielegnacja podbudowy
18. piaskiem i woda, gruboéé warstwy po zageszczeniu m2 1100

15 cm
19 Dodatek (lub potracenie) za kaZdy 1 cm réinicy m2 20

‘ gruboéci podbudowy
Naprawa nawielzchni bitumicznych wraz z wycieciem
krawedzi, oczyszczeniem miejsca naprawionego z
wywozem, osuszeniem, skropieniem ogrzanym

20 asfaltem dna i écianek naprawionego miejsca. m2 500
' wypelnieniem uszkodzenia masa asfaltu lanego i

zageszczeniem pozwalajacym na uzyskanie w
miejscu uszkodzenia wymaganych ksztaItéw
geometrycznych. zasypaniem piaskiem i zatarciem

21' Reczne rozebranie podbudowy z betonu o gruboécn m2 10
15 cm

jw. lecz dodatek (lub potracenie) za 1 cm r62nicy 2
22' gruboéci m 10

23 Uk+adanie drég z p1yt drogowych Zelbetowych m2 10
‘ pelnych o pow. ponad 3 m2

24. jw. lecz z p1yt o pow. do 3 m2 m2 20

25. Nawierzchnia betonowa z betonu B-15 m2 20

26. Regulacja wlazéw studzienek $21. 80

27. Nawierzchnia z kostki rzedowej 16-18 cm m2 20

Nawierzchnia z kostki Izedowej 16—18 cm 2 zakryciem 228. . . m 30spom 2yw1ca
Podbudowa z kruszywa lamanego 0- 31 mmi 2

29' gruboéci 20cm m 200
30 Dodatek (Iub potracenie) za ka2dy 1 cm r62nicy m2 10

' gruboéci podbudowy

31. Wykop reczny do gbbokoéci 0,3 m m2 100

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO
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Przytoczone w formularzu pozycje maja charakter orientacyjny, co do zakresu prac do wykonania i nie
sq obowiazujace do wyliczenia cen jednostkowych. Zamawiajacy ma prawo przenoszenia iloéci robOt
z danej pozycji, ktora nie bedzie realizowana do kohca umowy lub w ograniczonym zakresie do
pozycji robot. ktorych ilo$é zostanie juz zrealizowana zachowujac stawki cen jednostkowych
zawartych w ofercie.
Wykonawca musi posiadaé niezbedne uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamowienia.
Okres gwarancji na wykonanq robote — 2 lata.

1. Oéwiadczamy. 2e zapoznaliémy sie ze szczegéiowym opisem zaméwienia i uznajemy sie za

zwiqzanych okreélonymi w nim wymaganiami i zasadami postepowania.

2. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejszq Oferta na czas 30 dni.

3. Przedmiot zaméwienia zamierzamy wykonaé sami.

Oéwiadczamy, 2e zawarty projekt umowy zostai przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wy2ej wymienionych warunkach

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

5. Oferta zawiera ......... ponumerowanych i podpisanych stron.

Zaiacznikami do niniejszej oferty sq:

podpis osoby /oséb/ upowaznioniej



- - SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Postepowanie nr 9I'I'E12022 Strona: 10/21

'

Zaiacznik nr 2 do SWZ

SZCZEGétOWY OPIS ZAMoWIENIA

Naprawy drég, jezdni i chodnikow po robotach, po awariach wodociqgowych i kanalizacyjnych
na terenie miasta Koiobrzeg oraz gminy Kolobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Goécino,
Siemyél, Rymafi i Siawoborze, POSTEPOWANIE NR 9ITEI2020

I. Opis przedmiotu zaméwienia.
Przedmiotem zaméwienia sq naprawy drég, jezdni i chodnikéw po robotach, awariach wodociagowych
ikanalizacyjnych na terenie Miasta Koiobrzeg oraz Gmin: Koiobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo,
Goécino, Siemyél, Rymar‘I i Siawoborze polegajace na odtworzeniu stanu drogi sprzed roboty lub
awarII.
Przywrécenie poprzedniego stanu uZytecznoSci pasa drogowego powinno odbywaé sie zasadniczo
przy uzyciu tych samych nowych wyrobéw (materiaiéw) budowlanych. W praktyce jednak mogq sie
zdarzyc sytuacje, kiedy uZycie takich samych wyrobéw budowlanych, jakie byiy dotychczas nie jest
moiliwe. Wtedy naleZy przywrécic pas drogowy do poprzedniego stanu uZytecznoéci przy u2yciu
innych stosowanych obecnie technologii.
JednakZe droga po przywréceniu do poprzedniego stanu uZytecznoSci powinna mieé jednorodne
parametry techniczne i technologiczne w poréwnaniu z istniejaca dotychczas. Nie dopuszcza site, do
naprawy nawierzchni asfaltowych, poprzez zastosowanie asfaltu z recyklingu i gotowych zapraw
asfaltowych kiadzionych na zimno.

ll. Zakres prac do wykonania:
1. naprawa nawierzchni bitumicznych wraz z wycieciem krawedzi, oczyszczeniem miejsca

naprawionego z wywozem, osuszeniem, skropieniem ogrzanym asfaltem dna i Scianek
naprawionego miejsca, wypeinieniem uszkodzenia masa asfaltu lanego i zageszczeniem
pozwalajqcym na uzyskanie w miejscu uszkodzenia wymaganych ksztaitéw geometrycznych,
zasypaniem piaskiem i zatarciem. Skiad mieszanki mineralnej do asfaltu lanego musi uwzgledniaé
kruszywo iamane o uziarnieniu O-8mm

2. wykonanie zasypki piaskiem z zageszczeniem mechanicznym zgodnie z obowiazujacq normq, a2
do uzyskanie wskainika zageszczenia okresionego w normie PN-S-02205,
Uwaga: Zamawiajacy we wiasnym zakresie bedzie wykonywai zasypke co najmniej do wysokoéci
100 cm powy2ej rurociagu. Nie dopuszcza sie stosowania jako zasypki gruntu wydobytego z
miejsca awarii sieci wodociqgowej lub ska20nego w wyniku awarii na sieci kanalizacji sanitarnej.

3. odtworzenie podbudowy. Celem pIzyspieszenia wiazania betonu stosowaé modyfikatory
w temperaturze poniZej 5°C. NaleZy stosowaé podbudowy tiuczniowe o gruboéci min 15 cm.
Podbudowy z brukowca czy teZ 2wirowe naleZy wymieniaé na betonowe.
odtworzenie nawierzchni z tryiinki, kostki, bruku itp.
wykonanie dolnej i gérnej warstwy nawierzchni z mas bitumicznych.
wykonanie remontu chodnikéw i wjazdéw,
wykonanie wykonczenia kraweznikiem na iawie betonowej i obrzeZem wg potrzeb,
przyciecie piia krawedzi nawierzchni (obrobienie do odpowiedniego ksztaitu o bokach liniowych).
g.runtowanie krawedzi asfaltem w stanie piynnym (na goraco) lub emulsjej kationowa,

10.wykonanie badania zageszczenia gurtu w zaIeZnosci od potrzeb tj. na 2adanie Wiaéciciela drogi
lub Zamawiajacego,

11.roboty wymienione w formularzu oferty - zaiacznik nr 3 do SWZ, a tak2e wszeikie prace niezbedne
do kompleksowego wykonania naprawy pasa drogowego po awarii.

12.zasady obmiarowania wg KNR , KNNR .

5
9

9
.“

?
?

?

III. ObowiqzkiWykonawcy:
1. wykonywanie napraw jezdni i chodnikow w sposob zgodny z wymogami technicznymi

i technologiq akceptowana przez jednostke Zarzadzajaca terenem, a w szczegélnoéci
odtworzenia warstw drég i chodnikéw wg istniejacych w sasiadujacym z miejscem awarii
przekroju,

2. wbudowanie materiaiéw z odzysku, z uzupeinieniem brakujacych — dotyczy chodnikéw i innych
ciagéw komunikacyjnych wykonanych w technologii rozbieralnej.
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10.

11.

12.
IV.

6.

V.

stosowanie materiaiéw budowlanych posiadajacych Swiadectwo jakoéci i certyfikat dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 Iipca 1994 r. prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz.1333). Dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania
naleZy przedstawic na kaZde Zadanie zamawiajacego,
oznakowanie prowadzonych robbt w celu zapewnienia bezpieczei‘istwa uZytkownikom drég naleZy
wykonac zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegélnych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzqdzer’:
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019
poz. 2311 2 poin. zm.).
uporzqdkowanie terenu naprawy, w tym wywiezienia z terenu prowadzonych robét materiaiéw
pozostaiych po wbudowaniu oraz z wykonywanych rozbiérek, a tak2e ustawionych oznakowar‘i
i barier,
wykonanie naprawy w ciagu nie d1u252ym niz dwa kolejne dni (nie wyiaczajac dni wolnych od
pracy).
protokolarne przekazanie wykonanych prac Zamawiajacemu nie poiniej niz w dniu wystawienia
Zamawiajacemu faktury za wykonane prace,
rozliczenie prac wg zasad okreélonych w umowie, kosztorys powykonawczy sporzadzié oddzielnie
dla kazdego zlecenia
dopuszcza sie sporzqdzenie kosztorysu zbiorczego z podzia1em na elementy robét. ktére beda
stanowiiy pojedyncze zlecenie robot
udzielenie dwuletniej gwarancji na wykonane przez siebie prace i rekojmi biegnacej iqcznie
z gwarancja,
ewentualne szkody powstaie w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leZacych po stronie
Wykonawcy beda usuwane na jego koszt ijego ryzyko,
pozostale warunki reguluje zaiaczony do specyfikacji projekt umowy — zalacznik nr 2 do SWZ
Wspélpraca z Zamawiajacym:
Zamawiajacy powiadamia Wykonawca o miejscu i zakresie robbt przesyiajac faksem zlecenie
robét z wyszczegélnionym miejscem i orientacyjnym zakresem prac co najmniej na dwie godziny
przed zakonczeniem prac instalacyjnych.
o rozpoczeciu i przewidywanym terminie zakonczenia robot Wykonawca powiadamia
Zamawiajacego. Rozpoczecie robbt nie moZe jednak nastapié poiniej niz bezpoérednio po
robotach instalacyjnych na pierwszej zmianie i w razie szczegélnej koniecznoéci na drugiej
zmianie wg uzgodniefi z Zamawiajacym.
za oznakowanie i bezpieczer‘istwo od chwili wejécia na roboty odpowiedzialny jest Wykonawca.
o zakonczeniu robét Wykonawca informuje inspektora ds. technicznych lub dyspozytora, zdejmuje
wiasne znaki drogowe.
obowiazkiem Wykonawcy jest protokolarne przekazanie wykonanych prac drogowych
Zamawiajqcemu , na ktOrym prowadzone byiy prace. Zamawiajacy przyjmie protokéi po uzyskaniu
decyzji o prawidiowoéci wykonania prac wydana przez Zarzadce drogi. Do protokoiu naleZy
doiaczyé obmiar wykonanych robbt.
pozostaie wg zaiqczonego do specyfikacji projektu umowy - zaiacznik nr 2 do SWZ

Termin realizacji prac objgtych zaméwieniem

— 2 lata od dnia podpisania umowy, z zastrzeZeniem rozwiazania umowy z okresem wypowiedzenia
jednego miesiqca wg umowy oraz odstapieniem od umowy w przypadkach okreélonych w umowie.
Szczegéiowy zakres iloéciowy i jakoéciowy prac objetych zaméwieniem wg zaiaczonego formulaiza
oferty zaiacznik nr 3 do SWZ, zostai okreSIony na podstawie doSwiadczeh naszego przedsiebiorstwa
2 lat ubiegiych. Faktyczne iloéci poszczegélnych prac beda wynikaé z potrzeb napraw zaistnia’rych
awarii w okresie tnIvania umowy.

Pozostale warunki zaméwienia wg zaiaczonego projektu umowy oraz specyfikacji warunkéw

zaméwienia.
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V ‘ - Wyszdzegélnienie
1 _$z:§gynkb§va 1107;5-, _.‘ —. _-,; 7. — -0'1T'.»..

1 _ 1 :j 1 " - , , ,. .Lli’ 1. L” _ ,7 T i 2 2 , -7 :2; 1.. . . :,fi_L1ILJim; .r9b'6t__1- -,

1 Zasypywanie wykopéw piaskiem z zageszczeniem wymaganym nonna 0 Sr. m3 60
' glebokoéci do 2,0 m, z uwzglednieniem koniecznego plzetzutu

2 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szeéciokatnych lub kwadratowych m2 10
' grubosci 15 cm, spoiny wype1nione piaskiem

3. jw. lecz piyty z odzysku m2 20

4 ObrzeZa betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny m 20
' wypemiane zasypkq cementowo-piaskowa

5. jw. lecz obtzeZa z odzysku m 70

6 Chodniki z p+yt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, uk1adane na podsypce m2 10
' piaskowej spoiny wypeiniane piaskiem

7. jw. lecz piyty betonowe chodnikowe z odzysku m2 20

Chodniki z p+yt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ukiadane na podsypce
8. piaskowej spoiny m2 10

wypemiane piaskiem

9. jw. lecz pIyty betonowe chodnikowe z odzysku m2 20

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem {aw10. . . m 20betonowych, na podsypce cementowo piaskowej

11. jw. lecz kraweZniki z odzysku m 80

12 Chodniki z kostki brukowej betonowe] gruboéci 6 cm, uk1adane na podsypce mg 10
' cementowo piaskowej spoiny wype+niane piaskiem

13. jw. lecz kostka brukowa z odzysku m2 350

14 Drogi z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm, ukladane na podbudowie, m2 10
' spoiny wype1niane piaskiem

15. jw. lecz kostka z odzysku m2 500

Nawierzchnie z brukowca, z kamienia {amanego o wymiarach 10-20 cm 216. . . m 10
ukladane na podsypce cementowo-plaskowej

17. jw. lecz kostka z odzysku m2 20

18 Podbudowy betonowe, pielegnacja podbudowy piaskiem iwoda, grubosé m2 1100
‘ warstwy po zageszczeniu 15 cm

19. Dodatek (Iub potrqcenie) za kaZdy 1 cm r62nicy gruboéci podbudowy m2 20

Naprawa nawierzchni bitumicznych wraz z wycieciem krawedzi,
oczyszczeniem miejsca naprawionego z wywozem, osuszeniem, skropieniem

20 ogrzanym asfaltem dna i écianek naprawionego miejsca,wype1nieniem m2 500
‘ uszkodzenia masa asfaltu lanego i zageszczeniem pozwalajqcym na uzyskanie

w miejscu uszkodzenia wymaganych ksztaltéw geometrycznych, zasypaniem
piaskiem i zatarciem

21. Reczne rozebranie podbudowy z betonu o gruboéci 15 cm m2 10

22. jw. lecz dodatek (Iub potracenie) za 1 cm réznicy gruboéci m2 10
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23. UHadanie drég z p+yt drogowych Zelbetowych pelnych o pow. ponad 3 m2 m2 10

24. jw. lecz z p%yt o pow. do 3 m2 m2 20

25. Nawierzchnia betonowa z betonu B-15 m2 20

26. Regulacja w+azéw studzienek szt. 80

27. Nawierzchnia z kostki rzedowej 16-18 cm m2 20

28. Nawierzchnia z kostki rzedowej 16—18 cm 2 zakryciem spoin 2ywica m2 30

29. Podbudowa z kruszywa lamanego 0- 31 mmi gruboéci 20cm m2 200

30. Dodatek (Iub potracenie) za ka‘zdy 1 cm rbznicy gruboéci podbudowy m2 10

31. Wykop reany do gIebokoéci 0,3 m m2 100

Wykonawca musi posiadaé niezbedne uprawnienia do wykonywania przedmiotu zaméwienia.
Okres gwarancji na wykonana robote — 2 lata.
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

............................ dnia .........10.2022 r.

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Nawiqzujac do og+oszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

Naprawy drog, jezdni i chodnikéw po robotach, po awariach wodociagowych i kanalizacyjnych na
terenie miasta Kolobrzeg oraz gminy Koiobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Goécino, Siemyél,
Rymafi i SIawoborze. Postepowanie nr BITE/2022

Oéwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespelnienia warunkéw w szczegélnoéci:

1.

2.

Firma, ktérq reprezentujemy nie wyrzadzi’la szkody, nie wykonujac zaméwienia Iub
wykonujac je nienaleZycie,
W stosunku do Firmy, ktOrq reprezentujemy nie otwarto likwidacji. ani nie ogJoszono
upadIoéci. z wyjatkiem sytuacji, gdy po ogbszeniu upad’toSci dOSZb do zawarcia uk+adu
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk&ad ten nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez Iikwidacje majatku upadiego.
Firma, ktérq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op’rat Iub skiadek na
ubezpieczenia spoIeczne Iub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, rozloZenia na raty zaleg{ych piratnoéci Iub wstrzymania
w caloSci wykonania decyzji w1a$ciwego organu.

. Osoby okreSlone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zosta’ry prawomocnie skazane za
przestepstwo popemione w zwiqzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia.
przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu Iub inne przestepstwo pope’mione w celu osiagniecia korzyéci majatkowych.
a tak2e za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udziaJu w zorganizowanej grupie albo
zwiqzku majacych na celu popefnienie przestepstwa Iub przestepstwa skarbowego
W stosunku do Firmy, ktora reprezentujemy Sad nie orzek+ zakazu ubiegania sie
o zaméwienia na podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny
zabronione pod grozba kary.
Nie jesteémy powiazani kapitalowo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spéIce, jako wspélnik spaki cywilnej Iub spoirki osobowej;
b) pemieniu funkcji czionka organu nadzorczego Iub zarzadzajacego, prokurenta,

pemomocnika.

......... , dnia ................... 10. 2022 r. ....................................................................
(upeInomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zaiqcznik nr 4 do SWZ

................ dnia 10.2022 r.
peina nazwa wykonawcy

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

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udzialu w postgpowaniu

Nawiazujqc do ogioszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

Naprawy drég, jezdni i chodnikéw po robotach, po awariach wodociagowych i kanalizacyjnych na
terenie miasta Koiobrzeg oraz gminy Koiobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gos’cino, Siemyél,
Rymafi i SIawoborze. Postqpowanie nr 9/TE/2022
Zgodnie z wymogami okreélonymi, oéwiadczam, co nastepuje:

Warunki udziaiu w postepowaniu

1. Oéwiadczam, 2e: moge ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia:
1) nie podlegam wykluczeniu; .

2. Oéwiadczam, 2e spe’miam Warunki udziaiu w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreélonej dziaialnoéci zawodowej.

o ile wynika to z odrebnych przepiséw;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolnoéci technicznej lub zawodowej.

Miejsce i data 10.2022 r.
podpis osoby loséb/ upowaZnionej/nych
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Zaiqcznik do SWZ

Projekt — UMOWA Nr 9HEI2022

w dniu ............................. r. na podstawie wybranej oferty pomiedzy:
Spéika ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spélkq z ograniczonq odpowiedzialnoéciq,
78-100 Koiobrzeg, ul. Artyleryjska 3, wpisanq do rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Koszalinie, IX Wydziai Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000169262;
NIP 671-00-12-257; REGON 330263149.
reprezentowanq przez:
Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu,

zwanq dalej Zamawiajacym

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

....................................i..............................................o.......:......i.............. ...............

zwanym dalej Wykonawca,
zostaia zawarta umowa nastepujacej treéci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania naprawy drog, jezdni i

chodnikéw po robotach, po awariach wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie miasta
Koiobrzeg oraz gminy Koiobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Goécino. Siemyél, Ryman i
Siawoboae.

2. Zakres robbt obejmuje roboty wyszczegélnione w formuiarzu oferty (zaiacznik nr 1 do umowy) oraz
szczegéiowym opisie pizedmiotu zaméwienia (zaiqcznik nr 2).

§2
Wykonawca zobowiazuje sie do:

1)

2)

3)

7)

8)
9)

10) utrzymania ogélnego porzadku na budowie,

realizowania prac w sposéb zgodny z wymaganiami technicznymi, zgodnie z technologia
akceptowanq przez Zarzadzajacego terenem, a w szczegélnoéci do odtworzenia
poszczegélnych warstw drég i chodnikéw wg istniejacych w sqsiadujacym przekroju,
wbudowania materialéw z odzysku z uzupeinieniem brakujacych (wg pkt.3), — dotyczy
chodnikéw i innych ciagéw komunikacyjnych wykonanych w technologii rozbieralnej.
realizowania prac z zastosowaniem materiaiéw budowlanych zabezpieczonych przez
Wykonawca, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ustawy
z dnia 7 Iipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333). oraz okazywania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu i stosowania w budownictwie, na kazde Zadanie
Zamawiajacego,
terminowego wykonania napraw,
zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanymi pracami,
realizowania napraw przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
do obsiugi sprzetu. przeszkolonych w zakresie bhp i p.poz. oraz wyposaZonych w odpowiedni
sprzet. narzedzia i odziez,
zapewnienia prawidiowego zabezpieczenia miejsca naprawy (ustawienie oznakowania, zapér,
barier),
zapewnienia dojécia i dojazdéw do posesji u2ytkownikom drég,
przyjecia peinej odpowiedzialnoéci za:
a) szkody i nastepstwa nieszczeéiiwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich

przebywajacych w rejonie prowadzonych robbt,
b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzer'i w odniesieniu do robbt, obiektéw,

materialéw, sprzetu i innego mienia ruchomego zwiazanego z prowadzeniem robét
podczas realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody powstaie w mieniu Zamawiajacego Iub osob trzecich, jeZeIi sq one nastepstwem
wadliwego wykonania przedmiotu umowy, w okresie realizacji, gwarancji i rekojmi,
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11) uporzadkowania terenu naprawy, w tym wywiezienia z terenu prowadzonych prac materiaiéw
pozostaiych po wbudowaniu, usuniecia oznakowan i barier oraz wywiezienia gruzu
z ewentualnych rozbiérek na wysypisko miejskie na koszt wiasny. iacznie z kosztami
skiadowania i utylizacji,

12) uczestniczenia w przegladach odbiorowych i gwarancyjnych zwoiywanych przez
Zamawiajacego Iub zarzadce terenu na ktérym prowadzone byiy naprawy.

§3
1. Umowa zostaje zawaita na okres 2 lat od dnia zawarcia umowy tj. od ........................ r. do

...2024 r.
2. Umowa moZe byé rozwiazana w trybie wypowiedzenia z jednomiesiecznym okresem

wypowiedzenia, liczac od pierwszego dnia nastepnego miesiaca.
3. Wypowiedzenie umowy musi byé zioZone na piémie w siedzibie drugiej strony umowy.

§4
Ustalenia w zakresie wspoipracy Wykonawcy i Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy:
1.

..L
03

Zamawiajacy powiadamia Wykonawca o miejscu i zakresie robét przesyiajac faxem ziecenie robét
z wyszczegolnionym miejscem i orientacyjnym zakresem prac co najmniej na dwie godziny przed
zakor‘iczeniem prac instalacyjnych.
O rozpoczeciu i przewidywanym terminie zakor‘iczenia robét Wykonawca powiadamia inspektora
ds. ekspioatacji Zamawiajacego. Rozpoczecie robét nie moZe nastapié jednak pOZniej niz
bezpoérednio po robotach instalacyjnych na piewvszej zmianie i w razie szczegélnej koniecznoéci
na zmianie drugiej, wg uzgodnienia z Zamawiajacym.
Za oznakowanie i bezpieczenstwo od chwili wejécia na roboty odpowiedzialny jest Wykonawca,
oznakowujac i zabezpieczajqc miejsce naprawy na koszt wiasny. Znaki drogowe i zabezpieczenia
Zamawiajacego Wykonawca przekazuje dla inspektora ds. ekspioatacji po robotach ktOrego
wykonywano dana naprawe.
O zakor‘iczeniu robét Wykonawca informuje inspektora ds. eksploatacji, Zamawiajqcego
i Zarzadzajacego terenem.
JeZeIi w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu pizysiuguja
nastepujace uprawnienia:
a) jeZeIi wady nadaja sie, do usuniecia moZe odméwic odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jeZeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

. jeZeIi nie uniemozliwiaja one uZytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moZe obniZyé odpowiednio wynagrodzenie,

. jeZeIi uniemozliwiaja uZytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moZe odstapié
od umowy Iub 2adaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 5
Strony ustalaja, 2e zajecie pasa drogowego przez Zamawiajacego w celu dokonania naprawy
miejsca awarii nie bedzie tnivaio diuZej niz dwa kolejne dni (nie wyiaczajac dni wolnych od pracy)
od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajqcego wg § 4 ust. 1 umowy.
W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawca terminu okreélonego w ust.1, za okres
przediuZenia tego terminu opiaty zwiazane z zajeciem terenu Zamawiajacy obciaZy Wykonawce
wszelkimi kosztami naioZonymi na Zamawiajacego z tego tytuiu oraz naliczy kary umowne wg §
11 ust. 1.
W szczegélnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moZe zobowiazaé Wykonawce do
wykonywania napraw w okresie drugiej zmiany i w godzinach nocnych. Wykonawca wyraZa zgode
na prace w godzinach drugiej zmiany i nocnych.

§6
.Obowiqzkiem Wykonawcy jest protokolarne przekazanie wykonanych prac drogowych

Zamawiajacemu wraz z obmiarem robét z terenu, na ktérym prowadzone byiy prace.
Protokéi, o ktOrym mowa w ust.1 winien byé sporzadzony w ciagu 14 dni od zakonczenia robot
lecz nie pOZniej niz w dacie wystawienia faktury za wykonane prace. ktorych to dotyczy. Kopie
tego protokoiu Wykonawca niezwiocznie przekaZe Zamawiajacemu.

. Zamawiajacy przyjmie protokéi po uzyskaniu decyzji o prawidiowoéci wykonania prac, wydanej
przez Zarzqdce drogi.
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§ 7
1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonane roboty bedace przedmiotem niniejszej

umowy na okres dwéch lat.
2. Zamawiajacy m02e dochodzié roszczefi z tytuiu wad zrealizowanego przedmiotu umowy na

podstawie rekojmi. Strony ustalaja dwuletni okres rekojmi biegnacy razem z gwarancja.
3. Wykonawca przystapi do usuniecia wad w wykonaniu przedmiotu umowy nie pOZniej niz w ciagu 7

dni od pisemnego ( e—mail )wezwania do ich usuniecia.

§ 8
Kierownikiem robét ze strony Wykonawcy bedzie p......................................................
Do kierowania robotami wynikajacymi z niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego wyznacza sie
w zakresie napraw po awariach:

a) wodociagowych - Remigiusz Szyroczynski starszy specjalista ds. eksploatacji,
b) kanalizacyjnych — Krzysztof Mazur specjaiista ds. eksploatacji

§ 9
Rozliczenie wykonanych robét bedzie nastepowaio kosztorysem powykonawczym na podstawie
obmiaru robét potwierdzonego przez Zamawiajacego i cen jednostkowych podanych w formularzu
oferty — zaiacznik nr 1 do umowy.

N
A

§ 10
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreélonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

maksymalne“w kwocie ........................... zl netto + 23% VAT tj. .............................zl brutto,
(siownie... . ..)zgodniezofenaWykonawcy
z dnia ..................................... r., ktéra stanowi integraina czeéé umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostaio ustalone na podstawie oferty Wykonawcy
z dnia ..................... r. i formularza cenowego, ktory stanowi integralna czeéé umowy —
zaiacznik nr 1.

3. Zamawiajacy zastrzega, i2 Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za faktycznie wykonane
prace i bezusterkowo odebrane.

4. Rozliczenie finansowe nastepowaé bedzie fakturami czeéciowymi za zrealizowane prace
w okresach miesiecznych.

5. Podstawa wystawienia faktury bedzie uzgodniony kosztorys sporzadzony na podstawie cen
jednostkowych z oferty, oraz protokéi odbioru podpisany pizez Zamawiajacego.

6. Do wartoéci kosztorysowej robot Wykonawca doliczy podatek VAT wg obowiazujacych przepiséw.
7. KaZdorazowo zapiata naleZnoéci nastqpi przelewem, na konto Wykonawcy podane na faktUIze.

w terminie do 30 dni od daty wpiywu faktury do siedziby Zamawiajacego.
8. Za date dokonania piatnoéci uznaje sie dzier‘I obciaZenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
9. Wykonawca oSwiadcza, 2e posiada numer Identyfikacji Podatkowej NIP ..............
10. Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiajacego: NIP 617— 00 — 12— 257.

§11
Strony ustalaja nastepujace kary umowne:
1. Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wg § 10 ust.1, za kaZda rozpoczeta dobe zwioki
w wykonaniu przedmiotu danej naprawy i oddaniu terenu Zarzadzajacemu droga, Iiczonego od
dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru (wg § 5 ust. 1),

b) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wg § 10 ust.1, za kazda rozpoczetaj dobe zwioki
w usunieciu wad Iiczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie usuniecia wad do dnia
faktycznego odbioru,

c) 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreSIonego w § 10 ust. 1 z tytuiu nie wykonania lub
opéénienia w przystapieniu do wykonania obowiazku wynikajacego 2 § 7 ust. 3.

d) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy, w wysokoéci 10%
wynagrodzenia umownego brutto wg § 10 ust.1.

2. Zamawiajacy zapiaci Wykonawcy kare umowna z tytuiu odstapienia od umowy z przyczyn
zaleZnych od Zamawiajacego - w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego.
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. Wykonawca wyraZa zgode na potracenie kar I kosztéw, o ktérych mowa w ust. 1 oraz 2 § 5 ust. 2,
z faktur Wykonawcy wystawionych za wykonanie robét realizowanych na podstawie niniejszej
umowy.

. JeZeli wskutek niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy powstanie szkoda,
Wykonawca zobowiqzany bedzie do jej pokrycia w peinej wysokoéci.

. Zamawiajacy zastrzega sobie moZIiwoéé dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na
zasadach ogélnych.

. Wykonawca zobowiazany jest posiadaé przez caiy okres trwania umowy aktualna polise
ubezpieczeniowa od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaialnoSci.

. Laczna wysokoéc kar umownych nie m02e przekroczyé poiowy wartoSci wynagrodzenia brutto

. okreSIonego w § 10 ust. 1 umowy.

§ 12
. Zamawiajacemu przysiuguje prawo odstapienia od umowy z Wykonawca w przypadku:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej. 2e wykonanie umowy nie leZy
w interesie publicznym czego nie moZna byio przewidzieé w chwili zawierania umowy:
odstapienie w tym przypadku powinno nastapié w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomoéci;

b) zostanie ogioszona upadioéé lub rozwiazanie firmy Wykonawcy (zakoficzenie dziaiainoéci);
c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;
d) Wykonawca nie wykonai naprawy w terminie wyszczegélnionym w szczegéiowym opisie

zaméwienia;
e) roboty wykonywane sa niezgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami, a takZe

zaméwieniem i niniejsza umowa,
f) Wykonawca odméwi wspéipracy na zasadach wg § 5 ust.3.
g) Wykonawca nie wykonai usuniecia wad w terminie, o ktérych mowa w § 7 ust. 3,
h) brak lub nieokazanie na Zadanie Zamawiajacego aktualnej poiisy. o ktérej mowa w § 11 ust.6.

. W pIzypadku odstapienia od umowy z przyczyn okreélonych w ust.1 pkt. d),e),f), Zamawiajacy
obciaZy Wykonawca kwota wynikajqca z r62nicy wartoéci przedmiotu niniejszej umowy,
a wartoécia uzgodniona z kolejnym Wykonawca za realizacje przedmiotowego zakresu robét.

§13
W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14
. Wszelkie zmiany i uzupeinienia treéci niniejszej umowy dla swej wa2no$ci wymagaja formy

pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
. Ewentualne spory powstaie na tie realizacji przedmiotu umowy strony poddaja rozstrzygnieciu

sadom powszechnym wiaéciwym rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego,

jeden dla Wykonawcy.

Zaiaczniki:
Zaiacznik nr 1 — FormulaIz oferty.
Zaiacznik nr 2 — Szczegéiowy opis przedmiotu zaméwienia.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zaiqcznik nr 2 do umowy

szczmdtoWY OPIS ZAMOWIENIA

Naprawy drég, jezdni i chodnikéw po robotach, po awariach wodociagowych i kanalizacyjnych
na terenie miasta Kolobrzeg oraz gminy Koiobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Goécino,
Siemyél, RymaIi i Siawoborze, POSTEPOWANIE NR SITE/2020

I.Opis przedmiotu zaméwienia.
Przedmiotem zaméwienia 5a naprawy drég, jezdni i chodnikéw po robotach, awariach wodociagowych
ikanalizacyjnych na terenie Miasta Koiobrzeg oraz Gmin: Koiobrzeg. Ustronie Morskie, Dygowo,
Goécino, SiemySl. Rymafi i Siawoborze polegajqce na odtworzeniu stanu drogi sprzed roboty Iub
awarII.
Przywrécenie poprzedniego stanu uZytecznoSci pasa drogowego powinno odbywaé sie zasadniczo
przy uZyciu tych samych nowych wyrobéw (materiaidw) budowlanych. W praktyce jednak moga sie
zdarzyé sytuacje, kiedy uzycie takich samych wyrobéw budowlanych, jakie byiy dotychczas nie jest
moZIiwe. Wtedy naieZy przywrécié pas drogowy do poprzedniego stanu uZytecznoSci przy uzyciu
innych stosowanych obecnie technologii.
JednakZe droga po przywréceniu do poprzedniego stanu uZytecznoéci powinna mieé jednorodne
parametry techniczne i technologiczne w poréwnaniu z istniejaca dotychczas. Nie dopuszcza sie do
naprawy nawierzchni asfaltowych, popIzez zastosowanie asfaltu z recyklingu i gotowych zapraw
asfaltowych kiadzionych na zimno.

ll.Zakres prac do wykonania:
1. 0 naprawa nawierzchni bitumicznych wraz z wycieciem krawedzi, oczyszczeniem miejsca

naprawionego z wywozem, osuszeniem. skropieniem ogrzanym asfaltem dna i Scianek
naprawionego miejsca, wypeinieniem uszkodzenia masa asfaltu lanego i zageszczeniem
pozwaiajacym na uzyskanie w miejscu uszkodzenia wymaganych ksztaitéw geometrycznych,
zasypaniem piaskiem i zatarciem. Skiad mieszanki mineralnej do asfaltu lanego musi uwzgledniaé
kruszywo iamane o uziarnieniu 0-8mm

2. wykonanie zasypki piaskiem z zageszczeniem mechanicznym zgodnie z obowiazujacq normal, a2
do uzyskania wskaZnika zageszczenia okreSlonego w normie PN-S-02205,
Uwaga: Zamawiajacy we wiasnym zakresie bedzie wykonywai zasypke co najmniej do wysokoéci
100 cm powyZej rurociagu. Nie dopuszcza sie stosowania jako zasypki gruntu wydobytego z
miejsca awarii sieci wodociagowej Iub ska20nego w wyniku awarii na sieci kanalizacji sanitarnej.

3. odtworzenie podbudowy. Celem przyspieszenia wiajzania betonu stosowaé modyfikatory
w temperaturze poniZej 5°C. NaIeZy stosowaé podbudowy tiuczniowe o gruboSci min 15 cm.
Podbudowy z brukowca czy tez 2wirowe naIeZy wymieniaé na betonowe.

4. odtworzenie nawierzchni z trylinki, kostki, bruku itp.
5. wykonanie dolnej i gérnej warstwy nawierzchni z mas bitumicznych.
6. wykonanie remontu chodnikéw i wjazdéw,
7. wykonanie wykohczenia kraweZnikiem na iawie betonowej i obrzeZem wg potrzeb,
8. przyciecie piia krawedzi nawierzchni (obrobienie do odpowiedniego ksztaitu o bokach iiniowych)
9. gruntowanie krawedzi asfaltem w stanie piynnym (na goraco) Iub emulsja kationowq,
10.wykonanie badania zageszczenia gurtu w zaleZnoSci od potrzeb tj. na zadanie Wiaéciciela drogi

Iub Zamawiajacego,
11.roboty wymienione w formularzu oferty - zaiacznik nr 3 do SWZ, a takZe wszelkie prace niezbedne

do kompleksowego wykonanie naprawy pasa drogowego po awarii.
12.2asady obmiarowania wg KNR , KNNR .

ill.Obowiazki Wykonawcy:
1. wykonywanie napraw jezdni i chodnikéw w sposéb zgodny z wymogami technicznymi

i technologiq akceptowana przez jednostke Zarzadzajaca terenem, a w szczegélnoéci
odtworzenia warstw drég i chodnikéw wg istniejacych w sasiadujacym z miejscem awarii
przekroju,

2. wbudowanie materiaiéw z odzysku, z uzupeinieniem brakujacych — dotyczy chodnik i innych
ciagéw komunikacyjnych wykonanych w technologii rozbieralnej.
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10.

11.

12.
VI.

6.

stosowanie materiaiow budowlanych posiadajacych Swiadectwo jakosci i certyfikat dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 Iipca 1994 r. prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz.1333). Dokumenty potwierdzajqce dopuszczenie do obrotu i stosowania
naleiy przedstawié na kazde 2adanie zamawiajacego,
oznakowanie prowadzonych robbt w celu zapewnienia bezpieczefistwa uZytkownikom drég naleZy
wykonac zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 3 Iipca 2003 roku w sprawie
szczegélnych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzqdzer’l
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019
poz. 2311 2 poin. zm.).
uporzadkowanie terenu naprawy, w tym wywiezienia z terenu prowadzonych robét materiaiéw
pozostaiych po wbudowaniu oraz z wykonywanych rozbiérek, a tak2e ustawionych oznakowari
i barier,
wykonanie naprawy w ciagu nie diqzym niz dwa kolejne dni (nie wyiaczajac dni wolnych od
pracy),
protokoiarne przekazanie wykonanych prac Zamawiajacemu nie pOiniej m: w dniu wystawienia
Zamawiajacemu faktury za wykonane prace,
rozliczenie prac wg zasad okreélonych w umowie, kosztorys powykonawczy sporzadzié oddzielnie
dla kazdego zlecenia
dopuszcza sie sporzadzenie kosztorysu zbiorczego z podziaiem na elementy robét, ktére beda
stanowiiy pojedyncze zlecenie robbt
udzielenie dwuletniej gwarancji na wykonane przez siebie prace i rekojmi biegnacej iacznie
z gwarancja,
ewentualne szkody powstaie w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn IeZacych po stronie
Wykonawcy beda usuwane na jego koszt ijego ryzyko,
pozostaie warunki reguluje zaiaczony do specyfikacji projekt umowy — zaiacznik nr 2 do SWZ
WspéIpraca z Zamawiajacym:
Zamawiajacy powiadamia Wykonawca o miejscu i zakresie robbt przesyiajac faksem zlecenie
robét z wyszczegélnionym miejscem i orientacyjnym zakresem prac co najmniej na dwie godziny
przed zakoriczeniem prac instaiacyjnych.
o rozpoczeciu i przewidywanym terminie zakoficzenia robét Wykonawca powiadamia
Zamawiajacego. Rozpoczecie robbt nie moZe jednak nastapié pOZ'niej niz bezpoérednio po
robotach instalacyjnych na piewvszej zmianie i w razie szczegélnej koniecznoéci na drugiej
zmianie wg uzgodniefi z Zamawiajacym.
za oznakowanie i bezpieczenstwo od chwiii wejécia na roboty odpowiedzialny jest Wykonawca.
o zakonczeniu robét Wykonawca informuje inspektora ds. technicznych Iub dyspozytora, zdejmuje
wiasne znaki drogowe.
obowiazkiem Wykonawcy jest protokoiarne pizekazanie wykonanych prac drogowych
Zamawiajacemu , na ktérym prowadzone byiy prace. Zamawiajacy przyjmie protokoi po uzyskaniu
decyzji o prawidiowoéci wykonania prac wydana przez Zarzqdce drogi. Do protokoiu naIeZy
doiaczyé obmiar wykonanych robét.
pozostaie wg zaiqczonego do specyfikacji projektu umowy — zaiacznik nr 2 do SWZ

VII. Termin realizacji prac objetych zaméwieniem

— 2 lata od dnia podpisania umowy, z zastizeZeniem rozwiqzania umowy z okresem wypowiedzenia
jednego miesiaca wg umowy oraz odstqpieniem od umowy w przypadkach okreSlonych w umowie.
Szczegéiowy zakres ilosciowy i jakoéciowy prac objetych zaméwieniem wg zaiqczonego formuiarza
oferty zaiacznik nr 3 do SWZ, zostai okreélony na podstawie doSwiadczeh naszego przedsiebiorstwa
2 lat ubiegiych. Faktyczne i|o$ci poszczegélnych prac beda wynikaé z potrzeb napraw zaistniaiych
awarii w okresie trwania umowy.




