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1. Zamawiający: 
 
Powiatowy Zarząd Dróg 
ul. Paderewskiego 233 
86-300 Grudziądz  
 
1) godziny pracy Powiatowego Zarządu Dróg: poniedziałek – piątek 700 – 1500  

2) pisma, wiadomości, informacje prosimy składać pisemnie w siedzibie Zamawiającego,  

    pokój nr 2 

3) informacje moŜna przekazywać: faksem pod nr (056) 46 48 257 
 
2. Określenie trybu przetargu 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.). 
 
3. Określenie przedmiotu zamówienia. 
 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie 
nakładek asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych o łącznej długości 608 mb. 
 

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV:  

45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg 
 

 
3.2. Zamówienie obejmuje odcinki dróg powiatowych zgodnie z poniŜszym wykazem:  
 

 
Lp 

 
Nr i nazwa drogi 

 
Miejscowość 

Rodzaj 
nawierzchni 
do remontu 

Długość 
odcinka do 
remontu 

(mb) 
 

Powierz-
chnia 
(w m2) 

1 1388C  
Łasin-Mędrzyce-Lisnowo 

Bogdanki bitumiczna 105 577 

2 1383C  
Dąbrówka Królewska - Gruta 

Salno bitumiczna 79 395 

3 1395C  
Biały Bór – Wałdowo - Ruda 

Wałdowo bitumiczna 136 680 

4 1413C 
 Boguszewo - Czeczewo 

Czeczewo bitumiczna 90 450 

5 1404C  
Słup - Linowo 

Linowo bitumiczna 98 490 

6 1378C 
 Grudziądz - Gać 

Gać bitumiczna 100 500 

 
Razem 

 

 
608 

 
3.092 
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4. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych: 

 
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7  

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości dokonania zamówień uzupełniających. 

 

6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŜeli zamawiający dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 

 

7. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie: od podpisania umowy do dnia 30 

listopada 2007 r.  

Uwaga: warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura 

otoczenia nie jest niŜsza od +50 C dla wykonywanej warstwy grubości >8 cm i + 100 C dla 

wykonywanej warstwy grubości ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno – 

asfaltowej na mokrym podłoŜu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 

16 m/s) 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków – art. 36 ust. 1 pkt 5 

8.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:  

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej 

przedmiotem zamówienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień,  

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

5) złoŜą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, 

załącznikami oraz zaświadczeniami, 

6) spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą siwz. 

8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
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1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania 

wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta 

nie została dobrowolnie naprawiona do wszczęcia postępowania, chyba Ŝe nie wykonanie 

lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, lub których upadłość 

ogłoszono, 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie rozłoŜenia na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu, 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, 
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9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary, 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowania, o których mowa w 

pkt 8.1.  

8.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy: 

1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 

czynności, 

2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 

3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub 

dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, 

4) złoŜyli wi ęcej niŜ jedną ofertę  

8.4. O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zostaną 

niezwłocznie zawiadomieni. 

8.5. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

8.6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli: 

a) jest niezgodna z ustawą, 

b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

c) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  

     nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  

    zamówienia,  

f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie 

art. 88 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) lub błędy w obliczeniu ceny, 

g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 

h) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

8.7. O odrzuceniu oferty zawiadomieni zostaną równocześnie wszyscy wykonawcy. 

 

9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach – art. 36 ust. 1 pkt 6 

9.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
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• wypełniony i podpisany formularz ofertowy załącznik nr 1,  

• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z 

art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 

164, poz. 1163 z późn. zm.) załącznik nr 2, 

• oświadczenie o przyjęciu projektu umowy związania z ofertą przez okres 30 dni., 

akceptacji warunków przetargu, dokumentów przetargowych wraz z projektem umowy i 

przyjęcia ich bez zastrzeŜeń. załącznik nr 3, 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

• aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 

zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

– wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

• wypełniony kosztorys ofertowy, załącznik nr 4, 

• jeŜeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego 

rejestru lub ewidencji, wymagane jest załączenie oryginalnego dokumentu 

uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy, załącznik nr 5, 

• podpisany formularz umowy załącznik nr 6, 

• wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie) robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością 

przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających właściwe wykonanie tych 

robót– załącznik nr 7  

9.2. Wszystkie kserokopie i odpisy muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.  

Za konieczne, a jednocześnie wystarczające, uznaje się złoŜenie na kserokopii dokumentów 

własnoręcznego podpisu, poprzedzonego dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, przez osobę 

uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 

      Uwaga: Kserokopie dokumentów muszą być czytelne. 
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10. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert 

Ofertę sporządzoną i zapakowaną wraz z załącznikami według sposobu określonego w 

niniejszej specyfikacji naleŜy dostarczyć do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w 

Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, 86 – 300 Grudziądz, pok. nr 2 

Termin składania ofert: nie później niŜ w dniu 7 listopada 2007 r. do godz. 1300 

Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

 na sfinansowanie zamówienia. 

OTWARCIE OFERT  nastąpi w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu, ul. 

Paderewskiego 233, 86 – 300 Grudziądz, pokój nr 2 

w dniu 7 listopada 2007 r. o godz. 1315  

Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe 

informacje dotyczące ceny. Następnie w trybie niejawnym dokonana zostanie ocena 

złoŜonych ofert. 

 

11. Opis sposobu porozumiewania się z wykonawcami 

Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z 

zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca 

przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa wyŜej faksem lub drogą 

elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

12. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami 

Wszelkiego rodzaju wyjaśnienia związane z udzielanym zamówieniem mogą wykonawcy 

uzyskać w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233 lub  

telefonicznie, tel. 056  46 48 257 

     Osobą upowaŜnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:  

1) Pan Janusz RóŜański – Kierownik PZD w Grudziądzu, tel. 0564648257, 

 

13. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez 30 dni.  

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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14. Opis sposobu przygotowania oferty 

14.1 Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu oferty. 

14.2 Do oferty wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej siwz. 

14.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i napisana ręcznie czytelnie lub na 

komputerze i zawierać informacje oraz załączniki określone w niniejszej specyfikacji. 

14.4 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

14.5 Ofertę składa się, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

wyraŜa zgody na złoŜenie oferty w postaci elektronicznej. 

14.6 Wykonawca, moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. 

14.7 Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie 

terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

14.8  Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.  

14.9 Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta. 

14.10 Załączniki SIWZ, które wykonawca jest zobowiązany złoŜyć w ofercie powinny być  

wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg warunków, i postanowień siwz. 

14.11 KaŜda strona oferty powinna być ponumerowana. 

14.12 Oferta musi być podpisana przez umocowanego przedstawiciela/przedstawicieli  

wykonawcy upowaŜnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z 

wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w 

obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem 

14.13 Dokumenty wskazane w punkcie 9 są składane w formie oryginału lub kserokopii  

poświadczonej za zgodność.  

14.14 Wszelkie kserokopie muszą być czytelne i potwierdzone za zgodność z oryginałem  

(przez poświadczenie za zgodność z oryginałem zamawiający rozumie złoŜenie na kserokopii 

dokumentu podpisu wykonawcy poprzedzonego dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). 

14.15 Wszelkie formularze, załączniki oraz miejsca, w których wykonawca naniesie zmiany  

muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

14.16 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

 

15. Opakowanie i oznakowanie oferty 

Składane oferty powinny być podwójnie opakowane w zwykłych kopertach lub paczkach. 

Zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane na adres zamawiającego i 
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posiadać oznaczenie „Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni bitumicznych 

poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych o łącznej 

długości 608 mb. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”. 

Poza oznaczeniami j.w. opakowanie wewnętrzne winno być zaopatrzone w nazwę i adres 

Wykonawcy. 

W przypadku złoŜenia ofert przed wyznaczonym terminem wykonawcy będą mogli 

dokonywać w nich zmiany, uzupełnienia, a nawet je wycofać pod warunkiem pisemnego 

powiadomienia zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofania ofert przed upływem 

terminu ich składania.  

Powiadomienie o prowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naleŜy złoŜyć w sposób i w 

formie przewidzianej dla oferty z tym, Ŝe koperty zewnętrzne muszą być dodatkowo 

oznaczone „ Zmiana ” lub „ Wycofanie”. 

 
16. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena. 

najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniŜszą ceną. 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niŜej podanym 
kryterium:  1) cena (koszt) - 100 % 
 

W kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór: 

 

               (cena oferowana minimalna brutto) 
Cena =                x 100 

            (cena badanej oferty brutto) 
 

16.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 

słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 

16.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

16.3 Cena moŜe być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 

16.4 Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania) oraz okres realizacji 

(wykonania) zamówienia. 
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16.5 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia naleŜy przedstawić w „Formularzu 

ofertowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

17. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert 

17.1 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złoŜyli 

odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeŜeli ich nie uzupełnienie 

skutkowałoby uniewaŜnieniem postępowania. 

17.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złoŜonych ofert. 

17.3 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki  

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 

wykonawców, którzy złoŜyli oferty. 

17.4 Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny odbędzie się na zasadach 

określonych w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

17.5 Oferta wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o poprawieniu 

oczywistych omyłek rachunkowych nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w 

obliczeniu ceny, podlega odrzuceniu. 

17.6 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

17.7 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w 

szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, 

wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla wykonawcy, 

oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie 

odrębnych przepisów. 

17.8 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub jeŜeli dokonana  

ocena wyjaśnień potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

18. Istotne postanowienia umowy 

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej 

specyfikacji. 
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19. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy zobowiązany jest 

wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie – na warunkach określonych w art. 147, 148, 150, 151 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

20. Informacja o wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
21. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy 

Wykonawcy, którego interes prawny doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie prawo zamówień publicznych,  

przepisach wykonawczych do ustawy jak teŜ niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, przysługują środki odwoławcze zgodne z przepisami ustawy prawo zamówień 

publicznych. 

 

UWAGA: 

1. Ofertę naleŜy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi niniejszą  

      specyfikacją. 

2. Oferty nie spełniające wymagań określonych w ustawie i specyfikacji istotnych  

      warunków zamówienia będą odrzucane. 

 

 

 

OPRACOWANIE: 

Hanna Pawlak 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZATWIERDZAM 
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Załącznik nr 1 

do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 

.......................................dnia....................... 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Do 
Powiatowego Zarządu Dróg 
ul. Paderewskiego 233 
86-300 Grudziądz 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni bitumicznych 
poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych o łącznej 
długości 608 mb zgodnie z warunkami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
 
Oferujemy wykonanie nakładek asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych: 
 

 
Lp 

 
Nr i nazwa drogi 

 
Miejscowość 

Rodzaj 
nawierzchni 
do remontu 

Długość 
odcinka do 
remontu 

(mb) 
 

Powierz-
chnia 
(w m2) 

1 1388C  
Łasin-Mędrzyce-Lisnowo 

Bogdanki bitumiczna 105 577 

2 1383C  
Dąbrówka Królewska - Gruta 

Salno bitumiczna 79 395 

3 1395C  
Biały Bór – Wałdowo - Ruda 

Wałdowo bitumiczna 136 680 

4 1413C 
 Boguszewo - Czeczewo 

Czeczewo bitumiczna 90 450 

5 1404C  
Słup - Linowo 

Linowo bitumiczna 98 490 

6 1378C 
 Grudziądz - Gać 

Gać bitumiczna 100 500 

 
Razem 

 

 
608 

 
3.092 

 
Łączna wartość ofertowa wykonania przedmiotu zamówienia wynosi:     

netto  ……………………………………………………………………zł 

podatek VAT  …………………………………………………………..zł 

co łącznie stanowi kwotę brutto  ………………………………………  zł 

(słownie: ………………………………………………………………. zł 00/100 ) 

 
zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym – załącznik nr 4. 
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Oświadczam, Ŝe: 
- akceptuję wskazany w SIWZ czas związaną ofertą – 30 dni, 
- w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu, i na 

zasadach określonych w SIWZ, 
- warunki płatności – zgodnie z umową, 
- oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje, potrzebne do 
właściwego przygotowania oferty, 

- oświadczamy, Ŝe firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz złoŜyliśmy wszystkie wymagane dokumenty 
potwierdzające spełnianie tych warunków, 

 
- załącznikami do niniejszej oferty są: 
       a) 
................................................................................................................................................. 
       b) 
................................................................................................................................................. 
       c) 
................................................................................................................................................. 
       d) 
................................................................................................................................................. 
       e) 
................................................................................................................................................. 
       f) 
.................................................................................................................................................  
       g) 
................................................................................................................................................. 
       h) 
.................................................................................................................................................  
 
 

.................................................................... 
                                                                                     (podpis upowaŜnionego przedstawiciela     

       wykonawcy)    
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         Załącznik nr 2  
do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1 

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

 

Nazwa wykonawcy 

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

Dokładny adres wykonawcy 

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

Numer telefonu 

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

Numer faksu 

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

 

Oświadczam, Ŝe: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

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

      (pieczątka wykonawcy)       (podpis upowaŜnionego przedstawiciela 

         wykonawcy) 
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         Załącznik nr 3 

do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

 
 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

przyjmuję ją do wiadomości bez zastrzeŜeń. 

 

UwaŜam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia złoŜenia oferty i zobowiązuje się do 

zawarcia umowy, jeŜeli moja oferta zostanie wybrana. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… ………………………………………………… 

    (miejsce i data)    (podpis upowaŜnionego przedstawiciela  

      wykonawcy)  
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           Załącznik nr 6  
do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 

 
Umowa nr _______ (projekt) 

 
na remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na odcinkach 
dróg powiatowych o łącznej długości 608 mb zawarta w dniu ___________ 2007 r. w 
Grudziądzu pomiędzy: 
Powiatem Grudziądzkim reprezentowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, w 
imieniu którego występuje: 

• Pan Janusz RóŜański - kierownik PZD 
posiadającym NIP 876 20 23 647  REGON 871132750 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 
a 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
reprezentowanym przez: 

1. ____________________________________________________________  
2. ____________________________________________________________  

posiadającym NIP _________________  REGON ________________ 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

 
§ 1 Zakres umowy 

 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont nawierzchni 

bitumicznych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych 
o łącznej długości 608 mb zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją. 

2. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i zgłoszenie na budowę. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone do niniejszej umowy: 
• dokumentacja projektowa, 
• oferta, 
• kosztorys ofertowy, 
• szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 
§ 2 Terminy realizacji umowy 

 
1. Termin realizacji umowy: 

• rozpoczęcie robót nastąpi po podpisaniu umowy, 
• zakończenie przedmiotu umowy – do dnia 30 listopada 2007 r.  

2. Zamawiający nie ma obowiązku przedłuŜenia terminu wykonania robót, jeŜeli 
Wykonawca w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności nie przedstawi Zamawiającemu 
wniosku o przedłuŜenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem. 

3. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót Wykonawcy nie przysługuje 
prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający moŜe polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, 
aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z 
podjętymi działaniami obciąŜą Wykonawcę, chyba Ŝe niezwłocznie uzasadni, Ŝe termin 
wykonania robót nie jest niczym zagroŜony. 
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§ 3 Wynagrodzenie 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 
_______________ zł netto 
_______________ zł podatek VAT 
_______________ zł brutto 
(słownie: _________________________________________________________ złotych) 
zgodnie ze złoŜoną ofertą. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 rozliczane będzie na podstawie wystawionej 
przez Wykonawcę faktury VAT, po zakończeniu robót potwierdzonych przez inspektora 
nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego.. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych robót. 

4. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem z konta Powiatowego Zarządu Dróg na 
konto Wykonawcy nr ______________________________________________________. 

 
§ 4 Obowiązki stron 

 
1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

• przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza projektu technicznego najpóźniej w dniu 
podpisania umowy; 

• przekazania terenu budowy w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy; 
• zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 
• odbioru przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
• wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, 

zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa; 
• protokolarnego przejęcia terenu budowy; 
• zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyŜszej staranności; 
• pełnego ubezpieczenia budowy; 
• natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wadach i brakach w otrzymanej 

dokumentacji; 
• dbania o naleŜyty porządek na terenie budowy; 
• przerwania robót na Ŝądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót 

przed ich zniszczeniem; 
• zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach 

odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad. 
 

§ 5 Przedstawiciele stron 
 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, którym będzie _________________________ 
posiadający uprawnienia budowlane _______________________ z dnia ______________ 
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo 
budowlane. 

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z 
jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ________________  
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_________________, posiadający uprawnienia nr ______________________ , działający 
w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 
 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom 
przez niego upowaŜnionym oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu 
na teren budowy. 

 
§ 6 Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia  zabezpieczenie naleŜytego wykonania 

umowy w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy, co stanowi 
kwotę _________________ zł (słownie złotych: _________________________________  
_______________________________________________________________________). 

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za naleŜycie 
wykonane. 

3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości Zamawiający pozostawia kwotę w 
wysokości 30% zabezpieczenia określonego w ust.1. 

4. Kwota, o której mowa w ust. 3 zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni po 
upływie okresu gwarancji jakości. 

 
§ 7 Gwarancja i rękojmia 

 
1. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej 

gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 
2. Okres gwarancji ustala się na 12 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 
3. Strony ustalają okres rękojmi na 12 miesięcy liczone od daty odbioru końcowego. 
 

§ 8 Kary umowne 
 

1. NiezaleŜnie od zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, strony ustalają 
zabezpieczenie w formie kar umownych. 

2. Kary będą naliczane w następujący sposób: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) 0,2% wartości zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 

liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru, 
jeŜeli zwłoka powstała z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy; 

b) 0,2% wartości zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia 
wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru; 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w odbiorze przedmiotu 
umowy, z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego, w wysokości 0,2% za kaŜdy dzień 
zwłoki; 

3. Łączna wysokość kar umownych nie moŜe przekroczyć 20% wynagrodzenia za przedmiot 
umowy z wyłączeniem przypadku określonego w ust. 4. 

4. JeŜeli wartość szkody przekroczy wartość naleŜnych kar umownych, strony będą mogły 
dochodzić od siebie naleŜności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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§ 9 Odbiór robót 
 

1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i 
potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zgłosi 
Zamawiającemu wykonane roboty do odbioru. Do zgłoszenia Wykonawca dołączy 
następujące dokumenty: 

• protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały; 
• dziennik budowy; 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z dokumentacją 

techniczną, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami; 
• protokoły badań i sprawdzeń; 
• rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

2. JeŜeli Zamawiający uzna, Ŝe roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeŜeń co do 
kompletności i prawidłowości złoŜonych dokumentów, w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy datę odbioru końcowego robót. 

3. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, o ile roboty zostaną odebrane. 

4. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót w 
terminie 7 dni od spełnienia wymagań określonych w ust. 2. 

5. JeŜeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 
2) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemoŜliwiają uŜytkowania przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŜe obniŜyć odpowiednio 
wynagrodzenie; 

3) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy lub Ŝądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający zobowiązany jest 
zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzają protokolarnie 
uzgadniając sposób i termin jej usunięcia. 

8. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady 
usunie Zamawiający na koszt Wykonawcy. 

 
§ 10 Zmiany w umowie 

 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy muszą być, dla zachowania swojej 
waŜności, dokonywane w formie pisemnej. 
 

§ 11 Odstąpienia od umowy 
 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy wystąpią istotne zmiany 
okoliczności powodujące, Ŝe wykonanie nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
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§ 12 Rozwiązanie umowy 
 

1. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastąpi w sytuacji, gdy: 
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od 

podpisania umowy, pomimo wezwania na piśmie wystosowanego przez 
Zamawiającego; 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa 

dłuŜej niŜ 14 dni pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Wykonawcę; 
4) Zamawiający odmawia przez okres 14 dni, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, 

odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wystosowania przez 
Wykonawcę wezwania na piśmie. 

2. Rozwiązanie umowy powinno być dokonane w formie pisemnej oraz zawierać 
uzasadnienie. 

3. W przypadku rozwiązania umowy: 
1) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień rozwiązania; 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwanie roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której winy nastąpiło rozwiązanie umowy; 
3) Wykonawca zgłosi, aby zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających w terminie 30 dni; 
4) Zamawiający w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych, które zostały wykonane do dnia rozwiązania; 
b) dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

rozwiązania 
4. Strona, z której winy zostało dokonane rozwiązanie umowy poniesie wynikłe z tego 

koszty. 
 

§ 13 Postanowienia końcowe 
 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
2. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu 

miejscowo właściwego dla Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej strony. 
 
 
 
 
 

Zamawiający      Wykonawca 
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Załącznik nr 5 
do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

 
________________________ 
(pieczęć adresowa firmy) 
 

UpowaŜnienie do podpisania oferty 

 
Zarejestrowana nazwa firmy: ……………………………….………………………………….. 
 
Siedziba firmy: …………………………………………………………………………………. 
 
Dokładny adres firmy: ………………………………………………………………………….  
 
Telefony firmy: ………………………………………………………………………………… 
 
Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji: ………………………….………………………… 
 
1. UpowaŜnionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz 
innych dokumentów związanych z postępowaniem na remont nawierzchni bitumicznych 
poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych o łącznej 
długości 608 mb jest: 
 

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

 
2. UpowaŜniamy Zamawiającego, lub Jego upowaŜnionych przedstawicieli do 
przeprowadzenia badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i 
przedstawionych informacji oraz do wyjaśnienia wszystkich aspektów zgłoszonej oferty. 
 
3. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi moŜna kontaktować się w celu uzyskania dalszych 
informacji, jeŜeli będą wymagane: 
a) informacje techniczne:   
tel………………………………..……….. 
Pan/Pani: …………………………………. 
  
b) informacje finansowe:  
tel. ……………………………………….. 
Pan/Pani: ………………………………... 
 
4. Deklarujemy, Ŝe wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i 
załącznikach są aktualne i kompletne. 
 
_______________________________  ________________________________ 

(miejsce i data)                     (podpis upowaŜnionego przedstawiciela  
                      wykonawcy) 
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( pieczęć wykonawcy ) 

Załącznik nr 7 
do Specyfikacji Istotnych 

         Warunków Zamówienia 

Doświadczenie zawodowe 
 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego , na remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie nakładek 
asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych o łącznej długości 608 mb, na potwierdzenie 
warunku, o którym mowa w art.22.ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
oświadczamy, Ŝe reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat 
następujące zamówienia o charakterze i złoŜoności porównywalnej z przedmiotem 
zamówienia: 
 

Czas realizacji  
 

Rodzaj i zakres 
zamówienia 

 
Wartość 

zamówie-
nia 

 
początek 

 
zakończe-
nie 

 
Nazwa 

zlecenio-
dawcy 

Wartość za 
którą 

oferent był 
odpowie-
dzialny 

 
 

     

 
       _________________________________  

      (podpis  upowaŜnionego   
      przedstawiciela Wykonawcy) 

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

Załącznik nr 4 
do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

KOSZTORYS  OFERTOWY 

 
Remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na 
odcinkach dróg powiatowych o łącznej długości 608 mb 
 
Lp Podstawa 

wyceny 
 

Rodzaj robót 
 

j. m 
 

ilość 
Cena 

jedn. (zł) 
Wartość 
netto (zł) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Droga powiatowa nr 1388C Łasin – Mędrzyce – miejscowość Bogdanki 

1.1 KNNR 6 
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne 
nawierzchni drogowych 
bitumicznych 

 
m2 

 
577,00 

  

1.2 KNNR 6 
1005-07 

Skropienie asfaltem 
nawierzchni drogowych 

m2 577,00   

1.3 KNNR 6 
0108-02 

Wyrównanie istniejącej 
nawierzchni mieszanką 
mineralno-bitumiczną 
asfaltową mechanicznie 

 
T 

 
14,50 

  

1.4 KNNR 6 
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne 
nawierzchni drogowych 
bitumicznych 

 
m2 

 
577,00 

  

1.5 KNNR 6 
1005-07 

Skropienie asfaltem 
nawierzchni drogowych 

m2 577,00   

1.6 KNNR 6 
0309-01 

Nawierzchnie z mieszanek 
mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 3 
cm (warstwa ścieralna) 

 
m2 

 
577,00 

  

1.7 KNNR 6 
1301-06 

Plantowanie poboczy 
wykonywane mechanicznie 
przy grubości ścinania 20 
cm 

 
m2 

 
105,00 

  

Razem  

2 Droga powiatowa nr 1383C Dąbrówka Kr.-Gruta – miejscowość Salno  

2.1 KNNR 6 
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne 
nawierzchni drogowych 
bitumicznych 

 
m2 

 
395,00 

  

2.2 KNNR 6 
1005-07 

Skropienie asfaltem 
nawierzchni drogowych 

m2 395,00   

2.3 KNNR 6 
0108-02 

Wyrównanie istniejącej 
nawierzchni mieszanką 
mineralno-bitumiczną 

 
t 

 
10,00 
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asfaltową mechanicznie 
2.4 KNNR 6 

1005-06 
Oczyszczenie mechaniczne 
nawierzchni drogowych 
bitumicznych 

 
m2 

 
395,00 

  

2.5 KNNR 6 
1005-07 

Skropienie asfaltem 
nawierzchni drogowych 

m2 395,00   

2.6 KNNR 6 
0309-01 

Nawierzchnie z mieszanek 
mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 3 
cm (warstwa ścieralna) 

 
m2 

 
395,00 

  

2.7 KNNR 6 
1301-06 

Plantowanie poboczy 
wykonywane mechanicznie 
przy grubości ścinania 20 
cm 

 
m2 

 
79,00 

  

Razem  

3 Droga powiatowa nr 1413C Boguszewo-Czeczewo w miejscowości Czeczewo 

3.1 KNNR 6 
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne 
nawierzchni drogowych 
bitumicznych 

 
m2 

 
450,00 

  

3.2 KNNR 6 
1005-07 

Skropienie asfaltem 
nawierzchni drogowych 

m2 450,00   

3.3 KNNR 6 
0108-02 

Wyrównanie istniejącej 
nawierzchni mieszanką 
mineralno-bitumiczną 
asfaltową mechanicznie 

 
T 

 
11,50 

  

3.4 KNNR 6 
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne 
nawierzchni drogowych 
bitumicznych 

 
m2 

 
450,00 

  

3.5 KNNR 6 
1005-07 

Skropienie asfaltem 
nawierzchni drogowych 

m2 450,00   

3.6 KNNR 6 
0309-01 

Nawierzchnie z mieszanek 
mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 3 
cm (warstwa ścieralna) 

 
m2 

 
450,00 

  

3.7 KNNR 6 
1301-06 

Plantowanie poboczy 
wykonywane mechanicznie 
przy grubości ścinania 20 
cm 

 
m2 

 
90,00 

  

Razem  

4 Droga powiatowa nr 1404C Słup – Linowo w miejscowości Linowo (2 odcinki) 

4.1 KNNR 6 
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne 
nawierzchni drogowych 
bitumicznych 

 
m2 

 
490,00 

  

4.2 KNNR 6 
1005-07 

Skropienie asfaltem 
nawierzchni drogowych 

m2 490,00   

4.3 KNNR 6 
0108-02 

Wyrównanie istniejącej 
nawierzchni mieszanką 
mineralno-bitumiczną 
asfaltową mechanicznie 

 
T 

 
12,50 

  

4.4 KNNR 6 
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne 
nawierzchni drogowych 
bitumicznych 

 
m2 

 
490,00 
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4.5 KNNR 6 
1005-07 

Skropienie asfaltem 
nawierzchni drogowych 

m2 490,00   

4.6 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek 
mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 
cm (warstwa ścieralna) 

 
m2 

 
490,00 

  

4.7 KNNR 6 
1301-06 

Plantowanie poboczy 
wykonywane mechanicznie 
przy grubości ścinania 20 
cm 

 
m2 

 
98 

  

Razem  

5 Droga powiatowa nr 1378C Grudziądz – Gać w miejscowości Gać 

5.1 KNNR 6 
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne 
nawierzchni drogowych 
bitumicznych 

 
m2 

 
500,00 

  

5.2 KNNR 6 
1005-07 

Skropienie asfaltem 
nawierzchni drogowych 

m2 500,00   

5.3 KNNR 6 
0108-02 

Wyrównanie istniejącej 
nawierzchni mieszanką 
mineralno-bitumiczną 
asfaltową mechanicznie 

 
T 

 
12,50 

  

5.4 KNNR 6 
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne 
nawierzchni drogowych 
bitumicznych 

 
m2 

 
500,00 

  

5.5 KNNR 6 
1005-07 

Skropienie asfaltem 
nawierzchni drogowych 

m2 500,00   

5.6 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek 
mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 
cm (warstwa ścieralna) 

 
m2 

 
500,00 

  

5.7 KNNR 6 
1301-06 

Plantowanie poboczy 
wykonywane mechanicznie 
przy grubości ścinania 20 
cm 

 
m2 

 
100,00 

  

Razem  

6 Droga powiatowa nr 1395C Biały Bór – Wałdowo - Ruda w miejscowości Wałdowo  

(2 odcinki) 

6.1 KNNR 6 
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne 
nawierzchni drogowych 
bitumicznych 

 
m2 

 
680,00 

  

6.2 KNNR 6 
1005-07 

Skropienie asfaltem 
nawierzchni drogowych 

m2 680,00   

6.3 KNNR 6 
0108-02 

Wyrównanie istniejącej 
nawierzchni mieszanką 
mineralno-bitumiczną 
asfaltową mechanicznie 

 
T 

 
17,00 

  

6.4 KNNR 6 
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne 
nawierzchni drogowych 
bitumicznych 

 
m2 

 
680,00 

  

6.5 KNNR 6 
1005-07 

Skropienie asfaltem 
nawierzchni drogowych 
 

m2 680,00   
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6.6 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek 
mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 
cm (warstwa ścieralna) 

 
m2 

 
680,00 

  

6.7 KNNR 6 
1301-06 

Plantowanie poboczy 
wykonywane mechanicznie 
przy grubości ścinania 20 
cm 

 
m2 

 
136 

  

 

Razem 

 

 

 
 
 
 
 
Łączna wartość ofertowa wykonania przedmiotu zamówienia wynosi:     

netto  ……………………………………………………………………zł 

podatek VAT  …………………………………………………………..zł 

co łącznie stanowi kwotę brutto  ………………………………………  zł 

(słownie: ………………………………………………………………. zł 00/100 ) 

 
 
 

       _________________________________
       podpis upowaŜnionego przedstawiciela 

      wykonawcy 
 

____________________________ 
(data) 


