
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
NA ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI PN.

  Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej 

i Gimnazjum w Czernicach Borowych. Etap II – Bieżnia wokół 

boiska trawiastego, elementy widowni.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZATWIERDZAM

Czernice Borowe, 2007-lipiec-30



 I. WSTĘP
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla 

Wykonawców  ubiegających  się  o  uzyskanie  zamówienia  publicznego  na  wykonanie 

inwestycji  pn.  Budowa  zespołu  boisk  sportowych  przy  Szkole  Podstawowej  i  

Gimnazjum w Czernicach Borowych.  Etap II  – Bieżnia wokół boiska trawiastego,  

elementy widowni.

1. Specyfikację  istotnych  warunków zamówienia  opracowano na podstawie ustawy 

z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 

1163  ze  zm.)  oraz  jej  aktów  wykonawczych.  W  sprawach  nieuregulowanych 

niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

2. Składając ofertę, Oferent uznaje w pełni wszystkie warunki postawione w SIWZ.

3. Od Oferentów oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania wszystkich 

instrukcji  i  warunków  zawartych  w  Szczegółowych  Warunkach  Zamówienia. 

Złożenie  oferty  nie  odpowiadającej  w  pełni  wszystkim  wymogom  postawionym 

w SIWZ wiąże się z ryzykiem odrzucenia oferty, za co odpowiedzialność ponosi 

Oferent.



II. DEFINICJE I SKRÓTY
Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

1) Zamawiający – Gmina Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe

2) Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,

3) SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

4) Ustawa – ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 

r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) 

5) Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.



III. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiającym jest:

  Gmina Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe
tel.: (023)6746215
faks: (023)6746215
e-mail: sekretariat@czerniceborowe.pl

IV. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
Postępowanie oznaczone jest jako  2213-3/07
Wszelka  korespondencja  oraz  dokumentacja  w  tej  sprawie  będzie  powoływać  się  na 

powyższe oznaczenie.

V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Postanowienia ogólne
Przedmiotem  zamówienia  jest  realizacja  projektu  pn. Budowa  zespołu  boisk 

sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych. Etap II  

– Bieżnia wokół boiska trawiastego, elementy widowni 

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie: 

1. mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża

2. wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych

3. nawierzchnia z mączki gliniasto – ceglanej 

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień

Kod CPV: 45212200-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* składania/e ofert częściowych. Zamawiający nie 

dopuszcza/dopuszcza* składania ofert wariantowych. 

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego.

VI. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: – 31 październik  2007 roku.

2.  Miejsce  wykonania  zamówienia:  –  roboty  budowlane  należy  wykonać   we wsi 

Czernice Borowe – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 



1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
b) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
c) znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 

zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 

2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.:  w ostatnich 5 latach, a jeśli  okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w tym okresie,  zrealizowali  co  najmniej 
2  roboty  budowlane  odpowiadające  wielkością  inwestycji  będącej  przedmiotem 
przetargu,

3) wykażą  się  dysponowaniem  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia, 
tj.:  posiadającymi  uprawnienia   budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi 
w  specjalnościach:  konstrukcyjno  -  budowlanej;  instalacyjnej  w  zakresie   instalacji 
sanitarnych  oraz  przedłożą  zaświadczenia  o  przynależności  do  właściwej  izby 
samorządu zawodowego;
4) wykażą się odpowiednim potencjałem ekonomicznym umożliwiającym wykonanie 

zadania,
5) są ubezpieczeni  od odpowiedzialności  cywilnej  z tytułu  prowadzonej działalności 

gospodarczej .
6) W  przypadku  gdy  o  udzielenie  zamówienia  ubiega  się  konsorcjum,  wówczas 

wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania 
na  podstawie  art.  24  ust.  1  i  2  ustawy,  a  członkowie  łącznie  spełniali  warunki 
określone w pkt 1 ust. 2–5 niniejszego rozdziału.

7) Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  przez  Wykonawców  warunków  udziału 
w  postępowaniu  na  podstawie  złożonych  w  ofercie  oświadczeń  i  dokumentów. 
Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych 

w  rozdziale  VII  niniejszej  specyfikacji  Wykonawcy  muszą  przedstawić  następujące 
dokumenty: 

a) formularz oferty (załącznik nr 1);
b) oświadczenie, że oferent spełnia wymagania art. 22 ustawy Pzp (załącznik nr 2);
c) aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji 

działalności gospodarczej;
d) uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalnościach: 

konstrukcyjno  -  budowlanej;  instalacyjnej  w  zakresie  instalacji   sanitarnych  oraz 
zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;

e) aktualny odpis z KRK;
f) dowód wniesienia wadium;
g) kosztorys ofertowy;
h) zaświadczenie z ZUS o braku zaległości;
i) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości;
j) wykaz  wykonanych  robót  budowlanych  z  ostatnich  pięciu  lat,  w  tym  2  zamówienia 

o  charakterze  i  złożoności  nie  mniejszej  niż  powierzany  do  wykonania  przedmiot 



zamówienia  oraz  referencje  potwierdzające,  że  w/w  roboty  budowlane  zostały 
wykonane z należytą starannością;

k) parafowany wzór umowy (załącznik nr 5);

Uwaga!  Brak  jakiegokolwiek  z  wyżej  wymienionych  dokumentów  lub  złożenie 
dokumentu  w niewłaściwej formie np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem 
kopie, spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania.

2 Dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII niniejszej specyfikacji, należy przedstawić 
w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y 
uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

3 W  przypadku  konsorcjum  dokumenty  wymienione  w  rozdziale  VIII  niniejszej 
specyfikacji  przedstawia każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą 
być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie.

4 W  przypadku  konsorcjum  do  oferty  musi  być  załączony  dokument  ustanawiający 
pełnomocnika  konsorcjum  do  reprezentowania  go  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Oferent zapewni  jako część swojej  oferty  wadium w wysokości 1 000,00 zł. Wadium 
można wnieść zgodnie z art.  45 ust.  6  ustawy Prawo zamówień publicznych.  Wadium 
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Nr 27 8220 0004 
0100  0224  2001  0003   Banku  Spółdzielczy  w  Grudusku  O/Czernice  Borowe  przed 
upływem terminu składania ofert.

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymagania ogólne

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być złożona w formie papierowej, zgodnie z wymaganiami opisanymi 

w niniejszej SIWZ. Wskazane jest, aby Wykonawca przedłożył jeden egzemplarz 
oferty. 

3) Ofertę  należy  sporządzić  w języku  polskim,  w sposób czytelny na komputerze, 
maszynie  lub  pismem  odręcznym.  Wymagane  specyfikacją  dokumenty 
sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

4) Formularz  oferty  oraz  dokumenty  sporządzane  przez  Wykonawcę  powinny  być 
podpisane  przez  osoby  upoważnione  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu 
Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do 
reprezentacji  nie  wynika  z  dokumentów  rejestrowych  załączonych  do  oferty, 
wymaga  się,  aby  Wykonawca  dołączył  do  oferty  oryginał  pełnomocnictwa  do 
podpisania oferty.

5) Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.
6) Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, 

były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
7) Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem 

oferty.



2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia
Oferta powinna składać się z :

1) formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
SIWZ,

2) oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo 
do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost        z 
dokumentu rejestrowego.

3) zestawu oświadczeń i  dokumentów,  o  których  mowa w rozdziale  VIII  niniejszej 
specyfikacji,

3. Opakowanie oferty
Wykonawca  powinien  umieścić  ofertę  wraz  z  wymaganymi  dokumentami 
w nieprzejrzystym,  zamkniętym opakowaniu  zaadresowanym na adres  Zamawiającego 
i  zawierającym  oznaczenie:  „Oferta  na  „Budowa  zespołu  boisk  sportowych  przy 
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych. Etap II – Bieżnia wokół  
boiska trawiastego, elementy widowni   i „Nie otwierać przed 28 sierpnia 2007 roku 
godz. 1200 ” oraz adres Wykonawcy. 

Tajemnica przedsiębiorstwa
Jeżeli  Wykonawca  zastrzega,  że  informacje,  objęte  tajemnicą  przedsiębiorstwa 
w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  nie  mogą  być 
udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania 
oferty,  oznaczonej  napisem:  “Informacje  stanowiące  tajemnice  przedsiębiorstwa”. 
Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy 
podać również w formularzu oferty.
4. Zmiana lub wycofanie oferty

1) Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  w  złożonej  ofercie  lub  ją  wycofać,  pod 
warunkiem że  uczyni  to  przed  terminem składania  ofert.  Zarówno  zmiana,  jak 
i  wycofanie  oferty  wymagają  formy  pisemnej.  Zmiany  dotyczące  treści  oferty 
powinny być przygotowane,  opakowane i  zaadresowane w ten sam sposób jak 
oferta.  Dodatkowo  opakowanie,  w  którym jest  przekazywana  zmieniona  oferta, 
należy opatrzyć napisem “zmiana”.

2) Oświadczenie  o  wycofaniu  oferty  powinno  być  podpisane  przez  osobę/y 
uprawnioną/e  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Wykonawcy  oraz 
opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, 
w  którym  jest  przekazywane  to  powiadomienie,  należy  opatrzyć  napisem 
“wycofane”.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Czernicach Borowych, ul. Dolna 2  pok. 7. 
Termin składania ofert upływa w dniu 28 sierpnia 2007 r. , o godz. 1200  (czasu lokalnego).
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert  zostanie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XII. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Sposób  porozumiewania  się  zgodny  z  art.  27  Pzp  tj,  pisemnie,  faksem  lub  drogą 
elektroniczną.
 Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów 
przetargowych w terminie nie późniejszym niż 6 dni,  przed upływem terminu składania 
ofert.  Pytania Oferentów oraz odpowiedzi Zamawiającego muszą być sformułowane na 



piśmie. Zamawiający niezwłocznie prześle treść wyjaśnienia wszystkim Oferentom, którym 
dostarczono „SIWZ”, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści treść zapytań oraz 
udzielonych wyjaśnień na stronie www. czerniceborowe.pl.
Osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami.
Ewa Mazurkiewicz -  tel. (23) 674 – 62 – 15, 674 – 60 – 90 wew. 38 faks. (23) 674 62 15 
e-mail ggos61@interia.pl
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Oferentów.

XIII  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie  ofert  nastąpi  w  Sali  konferencyjnej  Urzędu  Gminy  w  Czernicach  Borowych 
w dniu 28 sierpnia 2007 r. , godz. 12 30  (czasu lokalnego).
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała 
budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.
Podczas  otwarcia  ofert  podane  zostaną  nazwy  oraz  adresy  Wykonawców,  a  także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy 
byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania 
ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).

XV. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/ami 
a/ cena  oferty 
2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

cena oferty brutto ( z podatkiem VAT) – 100 %
Sposób obliczenia ceny : C= (Cn:Cb)x100
gdzie Cn- cena ofertowa najniższa, Cb – cena ofertowa badana, 100 – waga kryterium 
ceny.

3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami 
oceny  ofert  uzyska  najwyższą  liczbę  punktów  spośród  ofert  niepodlegających 
odrzuceniu.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY     W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający powiadomi pisemnie o terminie zawarcia umowy.

2. Wykonawca przed terminem podpisania umowy wskaże kierownika budowy, dołączy 
zaświadczenie  o  posiadanych  przez  niego  uprawnieniach  do  kierowania  robotami 
i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;



XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY
W terminie  określonym w zawiadomieniu  o  wyborze  oferty,  wybrany Oferent  powinien 
przybyć we wskazane przez Zamawiającego miejsce w celu podpisania umowy.
Do zawarcia umowy mają zastosowanie przepisy art.  94, art.  139 – 151 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. „SIWZ” zawiera wzór umowy – druk nr 2.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowić będzie  5% ceny ofertowej netto 
i  będzie  wniesione  w  pieniądzu,  poręczeniach  bankowych,  gwarancjach  bankowych, 
gwarancjach ubezpieczeniowych.

XVIII. WARUNKI UMOWY
Warunki umowy zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ

XIX.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCOM  W  TOKU  POSTĘPOWANIA  O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, 
jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,  przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 

XX. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE
Oferent w przypadku zatrudnienia podwykonawców, wypełnia zał. nr  5 do SIWZ

XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ
2. Oświadczenie z art. 22  - załącznik nr 2.
3. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 2 lat robót budowlanych – zał. nr 3
4. Wykaz  podmiotów,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia 

(podwykonawców) – zał. nr 4
5. Wzór umowy – zał. nr 5.



Załącznik nr 1 do SIWZ

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

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

....................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

Gmina Czernice Borowe
ul. Dolna 2
06-415 Czernice Borowe
 (nazwa i adres Zamawiającego)

...........................................................
(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając  na  ogłoszenie  na  realizację  projektu  pn.  Budowa  zespołu  boisk 

sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych. Etap II  

–  Bieżnia  wokół  boiska  trawiastego,  elementy  widowni,  zgodnie  z  wymaganiami 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy ofertę.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową:

 
Cena  ofertowa  (wynikająca z kosztorysu ofertowego)  :    

                                                                 N e  t  t  o                   -  .............................................  zł.

                                                                podatek VAT .......%    -  ..............................................  zł.

                                                                 O  G  Ó  Ł  E  M         :  ..............................................  zł. 

    Słownie: ......................................................................................................................................... 

............................................................... złotych).

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia 

realizacji zamówienia w terminie …………………………….………………………. .

3. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji ( minimum 36 miesięcznej) – ………….. 

miesięcy.



4. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  (w  tym  z  warunkami  umowy)  i  nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz 

przyjmujemy warunki w niej zawarte.

5. W przypadku przyznania  nam zamówienia  zobowiązujemy się  do  zawarcia  umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

7. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane 

przez Zamawiającego.

8. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na: 

osoba do kontaktu 

……..............................................................................................………………………………
(podać adres)

tel.: ……………………….......……………..

faks: …………………………………………

e-mail: ……………………………………….

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

Załączniki
1. ………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………………..

5. ………………………………………………………………………………..



Załącznik nr 2. do SIWZ

…......................….........................
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ZGODNIE Z W ART. 22 

ustawy 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 

1163 ze zm.)  

Przystępując  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na.  wykonanie 

inwestycji  pn.  Budowa  zespołu  boisk  sportowych  przy  Szkole  Podstawowej  

i Gimnazjum w Czernicach Borowych. Etap II – Bieżnia wokół boiska trawiastego,  

elementy widowni 

 w imieniu …

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

...................….........................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że:
1) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

2) posiadam  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie,  a  także  dysponuję  potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajduję  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 

zamówienia,

4) nie  podlegam  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ustawy  –  Prawo  zamówień 

publicznych.

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy)

 



Załącznik nr 3. do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 2 LAT 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.

Przedmiot umowy

Kraj

Nazwa podmiotu na rzecz 
którego wykonano roboty
Adres podmiotu na rzecz 
którego wykonano roboty

Zakres zamówienia

Całkowita wartość 
zamówienia
Wartość zamówienia 
wykonana przez 
Wykonawcę
Daty wykonania robót 
(od – do)

2.

Przedmiot umowy

Kraj

Nazwa podmiotu na rzecz 
którego wykonano roboty
Adres podmiotu na rzecz 
którego wykonano roboty

Zakres zamówienia

Całkowita wartość 
zamówienia
Wartość zamówienia 
wykonana przez 
Wykonawcę
Daty wykonania robót 
(od – do)

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót.

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy)



Załącznik nr 4 do SIWZ
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA (PODWYKONAWCÓW) 

1. Nazwa podmiotu

Zakres czynności 
powierzonych do 
wykonania

2. Nazwa podmiotu

Zakres czynności 
powierzonych do 
wykonania

* powtórzyć tabelę w razie konieczności

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy)

 Załącznik nr 5
U M O W A  Nr 2213-2/07



W dniu ......    w Czernicach Borowych  pomiędzy  Gminą Czernice Borowe, 06 – 415 
Czernice Borowe, ul. Dolna 2, zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym 
przez:
1. Wojciecha Marka Brzezińskiego   - Wójta Gminy
a
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
zwanym w treści umowy  Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
1. 
................................................................................................................................................ 
2. 
................................................................................................................................................
          w rezultacie wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa 
następującej treści:

§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać inwestycję pn."  Budowa 

zespołu  boisk  sportowych  przy  Szkole  Podstawowej  i  Gimnazjum w Czernicach 

Borowych.  Etap  II  –  Bieżnia  wokół  boiska  trawiastego,  elementy  widowni  

Modernizacja:

a/. mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża

b/. wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych

c/. nawierzchnia z mączki gliniasto – ceglanej 

1. Zakres  rzeczowy  przedmiotu  umowy  obejmuje  roboty  wyszczególnione 
w przedmiarach robót  i kosztorysie ofertowym.

2. Wykonawca zobowiązuje się właściwie zabezpieczyć plac budowy oraz wykonać 
przedmiot umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów 
technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących 
Polskich Norm i aprobat technicznych oraz  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

§ 2
Roboty objęte umową zostaną wykonane w terminie do  31 października 2007 r.

§ 3
1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie: 
    ............................................................................................................................................
....

2. Ustanowiony Inspektor  Nadzoru działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie 
Prawo Budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 ze zmianami).

3. Wykonawca ustanawia Kierownika Robót w osobie: 
............................................................................................................................................ 

§ 4
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
    1) Przekazanie terenu budowy;
    2) Wskazanie źródeł poboru wody i energii elektrycznej do celów budowy;
    3) Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w niniejszej umowie.



2. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów z tytułu zaplecza Wykonawcy.

§ 5
Materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do 
jakości  wymogom  wyrobów  dopuszczonym  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie 
określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane ((tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 
poz. 2016 ze zmianami).

§ 6
1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie,  zgodnie  ze 

złożoną ofertą w wysokości .......... zł netto (słownie: ..........) + należny podatek VAT 
w wysokości: .......... . Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi: .......... .

2. Ustalone wynagrodzenie  w ust.  1 niniejszego paragrafu,  w niezmienionej  wysokości 
obowiązuje do zakończenia całości robót i obejmuje wszystkie czynności i obowiązki 
Wykonawcy  niezbędne  do  zrealizowania  zamówienia  określonego  w  §  1  niniejszej 
umowy  m.in.:  wszelkie  roboty  przygotowawcze,   porządkowe,   zagospodarowanie 
terenu   budowy,  oraz  koszty  z  tytułu:  utrzymania  zaplecza  budowy,  zużycia  wody 
i  energii  elektrycznej,  ubezpieczenia  budowy,  uzyskania  niezbędnych  prób,  badań 
i opinii wymaganych  podczas odbioru  końcowego.

§ 7
1. W  przypadku  konieczności  wykonania  robót  dodatkowych,  nie  objętych  niniejsza 

umową,  nie  przekraczających  50  %  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązuje  się 
wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego udzielone w trybie z wolnej ręki.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty dodatkowe nie objęte niniejszą umową będzie 
obliczone na  podstawie  kosztorysu  sporządzonego w oparciu  o  ceny  jednostkowe 
wynikające z oferty.

§ 8
Wykonanie  robót  specjalistycznych  uzależnionych  jakością  i  gwarancją  materiałową, 
Wykonawca może zlecić podwykonawcy.

§ 9
1. Ustala się następujące zasady rozliczeń: 

1) Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu i protokolarnym odbiorze całego zakresu 
objętego niniejszą umową.

2) Dopuszcza się fakturowanie częściowe zamkniętych etapów zadania, po dokonanym 
protokólarnym częściowym odbiorze.

3) Podstawą wystawienia faktury będzie protokół wykonania robót sporządzony przez 
Kierownika robót i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

4) Faktura wystawiona będzie na Zamawiającego tj. Gminę  Czernice Borowe, ul. Dolna 
2, 06-415 Czernice Borowe, NIP 761-148-59-06, REGON 130378060.

5) Zamawiający opłaci fakturę Wykonawcy, przelewem na jego konto w terminie 14 dni 
(lub dłuższym zgodnie ze złożoną ofertą), od dnia jej otrzymania.

§ 10
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

netto  przedstawionej  w  ofercie  z  zaokrągleniem  do  pełnych  100  zł,  w:  /pieniądzu,/ 
poręczeniu bankowym,/ gwarancji bankowej,/  gwarancji ubezpieczeniowej,/ w kwocie: 
.......... zł., (słownie: ..........).



2. 80% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze 
końcowym. Pozostałe 20% służące do pokrycia roszczeń w ramach gwarancji zostanie 
zwrócone w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 11
Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru, o terminie zakrycia 
robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających.
Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest 
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 
roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 

§ 12
Wykonawca zobowiązuje  się  na  czas  trwania robót,  do  zawarcia  odpowiednich  umów 
ubezpieczenia  robót  z  tytułu  szkód,  które  mogą  zaistnieć  w  związku  z  określonymi 
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

§ 13
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 

a) za  zwłokę  w  oddaniu  zakresu  objętego  niniejszą  umową  –  w  wysokości  0,7% 
wynagrodzenia  umownego za  każdy dzień  zwłoki,  licząc  od  dnia  następnego po 
upływie   terminu  zakończenia  wynikającego  z  umowy  do  dnia  zakończenia 
i protokolarnego odbioru końcowego,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 
wady          w wysokości  0,7 %  wynagrodzenia umownego za zakres posiadający 
usterki  lub wady,  za każdy  dzień zwłoki,  licząc od następnego dnia po  upływie 
terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia  ich usunięcia. 

Jeżeli  kara  umowna  nie  pokrywa  poniesionej  szkody,  Zamawiający  może  dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego do rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 14
1. Strony postanawiają,  że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały zakres objęty 

niniejszą umową. 
2. Wykonawca  zobowiązany  jest  przeprowadzić  przed  odbiorem  przewidziane 

w przepisach próby  i sprawdzenia.
3. Wykonawca  skompletuje  i  przedłoży  Zamawiającemu  dokumenty  pozwalające  na 

ocenę   prawidłowego wykonania przedmiotu  odbioru.
4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 14 dni od daty 

pisemnego  zawiadomienia  przez  Wykonawcę  o  osiągnięciu  gotowości  do  odbioru, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę.

5. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady  to  Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b) jeżeli  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia  lecz  nie  uniemożliwiają  użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie za ten 
przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

6. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru. 

§ 15
1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasa po 

upływie  36  miesięcy  (lub  więcej  zgodnie  ze  złożoną  ofertą),  licząc  od  dnia 
protokolarnego odbioru całego zakresu objętego umową.

2. Zamawiający może usunąć w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte 
w uzgodnionym terminie. 



§ 16
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
W tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 1 m-ca od powzięcia 
wiadomości  o  powyższych  okolicznościach.  Wykonawca  może  żądać  wynagrodzenia 
wyłącznie za wykonany zakres.

§ 17
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności tej zmiany. 
2. Obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie 

bez zgody obu stron wyrażonej na piśmie.

§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Prawa  Budowlanego  oraz  wynikające  z  nich 
przepisy wykonawcze.         

§ 19
Integralną cześć umowy  stanowią:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2) Dokumentacja projektowo-techniczna,
3) Oferta Wykonawcy, 
4) Kosztorysy ofertowe.

§ 20
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla strony.

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika

…………………………………



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1
Bieżnia wokół boiska
1 d.1 KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod 

warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV
m2

1195 m2 1195.0
RAZEM 1195.0

2 d.1 KNR 2-23 0301-04 Ułożenie podkładu na gruncie z piasku lub żwiru 
1195x 0,3=35,85

m3

35.85 m3 35.850
RAZEM 35.850

3 d.1 KNR 2-23 0104-01 Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o 
gr.15 cm  1195 x 0,15 x 2,2 t=394,35t 
1195x0,15=179.25m3  1195m2

m2

1195.00 m2 1195.000
RAZEM 1195.000

4 d.1 KNR 2-23 0112-03 Nawierzchnie z mieszanki gliniasto-ceglanej o 
gr.warstwy 5 cm

m2

1195 m2 1195.000
RAZEM 1195.000

5 d.1 KNR 2-23 0112-05 Nawierzchnie z mieszanki 80% mączki ceglanej i 
20% gliny zmielonej o gr. warstwy 3 cm

m2

1195 m2 1195.000
RAZEM 1195.000



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy bieżni wokół boiska 
trawiastego. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania:
 budowa  bieżni  wokół  boiska  trawiastego  o  nawierzchni  z  mączki  gliniasto  - 

ceglanej. 

3. STAN ISTNIEJĄCY

Obszar objęty niniejszym opracowaniem stanowi własność Gminy Czernice Borowe, 
pozostający w użytkowaniu Szkoły Podstawowej i  Gimnazjum w Czernicach Borowych. 
W części sportowej tereni urządzone jest 

1. boisko trawiaste do piłki nożnej o wymiarach 90,00 x 45,00,
2.  boisko  wielofunkcyjne  do  gier  zespołowych  o  wymiarach  25,00  x  42,00 

ogrodzone siatką o wysokości 3,50 m  
3.  boisko asfaltowe.
4. Teren  pod  bieżnię  -   wykorytowany,  ustawione  obrzeża  betonowe,  po  obu 

stronach bieżni oraz uformowana i odwodniona  skarpa. 



1. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

BIEŻNIA 
1. Projektuje się bieżnię o szerokości 3,80 wokół boiska trawiastego do 

piłki nożnej oraz bieżnię prostą 100-metrową.

PODBUDOWA:
Projektowana jest podbudowa  pod nawierzchnię z mączki ceglanej i gliny: 
− podbudową dwuwarstwową z kruszywa łamanego 40 – 60 mm, grubość 

warstwy 15 cm  (po zagęszczeniu) 
− podbudowa z  piasku, grubość warstwy 3,00 cm (po zagęszczeniu). 

Nawierzchnia bieżni z mieszanki miału ceglanego z glinką  dwuwarstwowa.
− warstwa mączka ceglana gruba z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 5:1 – 

grubość warstwy 5 cm, 
− warstwa  - mączka ceglana drobna z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 1:10 

– grubość warstwy 3 cm
   

6. UWAGI KOŃCOWE:

1. Wszelkie  prace  budowlane  należy  prowadzić  pod  nadzorem  osoby 
uprawnionej,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  bhp  oraz  zgodnie  z 
Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano  - 
Montażowych i PN.

2. Zaprojektowane rozwiązania materiałowe można zastąpić zamiennikami o nie 
gorszych parametrach technicznych niż podane w opisie.

3. Wszystkie  stosowane  materiały  budowlane  muszą  posiadać  aktualne 
dokumenty dopuszczające do ich stosowania w budownictwie.



 SCHEMAT 

PRZEKRÓJ POPRZECZNY  BIEŻNI

                                       3,80 m

3 cm

5 cm

3 cm

15cm

mączka ceglana drobna gr. 3 
cm

mączka ceglana gruba – gr. 5 
cm

podbudowa z piasku – gr. 3 
cm

podbudowa z kruszyw 
łamanych gr. warstwy 15 cm



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBÓT

DROGOWYCH – PODBUDOWY

SPECYFIKACJA NR 1

Kod CPV 45212200-8-1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych.
1.1. Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru robót związanych z uzupełnieniem podbudowy w ilości 948,20 m2 pod nawierzchnię z 
betonowej kostki
brukowej na placu szkolnym w ramach zagospodarowania terenu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Umowach, należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Okre lenia podstawoweś

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
(WTWOR) i postanowieniami Umowy. Ponadto

 profilowanie podłoża - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych          i 
nadanie  płaszczyźnie  (koryto  drogowe)  odpowiednich  spadków  poprzecznych      i 
podłużnych,

 kruszywo łamane - tłuczeń - mieszanka kruszywa mineralnego 40-60 mm
 podbudowa - podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje                 i  

przekazuje obciążenia na podłoże gruntowe,
 składowisko  -  miejsce  tymczasowego  lub  stałego  magazynowania  materiałów,  koszt 

utrzymania obciąża Wykonawcę.


1.4. Ogólne wymagania dotycz ce  robótą

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność           z 
postanowieniami Umowy.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są
 tłuczeń - kruszywo łamane - mieszanka kruszywa mineralnego 40-60 mm
 piasek  i  żwir  -  kruszywa  mineralne  określone  w  PN-B-11111:1996  i  spełniające 

następujące wymagania:
a)zawartość frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %
b)zawartość frakcji 0 < 0,075 mm - poniżej 15 %
c)zawartość części organicznych - poniżej l %
d)wskaźnik piaskowy od 20-50 (WP)



 mączka ceglana G5 - mączka ceglana gruba z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 
5:1 

 mączka ceglana D10 - mączka ceglana drobna z dodatkiem gliny mielonej w 
stosunku 10:1 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami  inspektora  nadzoru.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania                i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                        i  
jakościowych  materiałów dostarczanych  na  plac  budowy oraz  za  ich  właściwe składowanie  i 
wbudowanie zgodnie z założeniami.

3. SPRZ TĘ

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru, sprzęt:

 koparko - ładowarka samobieżna 0,15-0,6 m3,
 walec  wibracyjny 0,6 t.
 walec statyczny samojezdny 10 t ,
 walec statyczny samojezdny 4-6 t  ,


Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt  używany do realizacji  robót  powinien  być  zgodny z ustaleniami  ST oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru.
Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego,  urządzeń stosować  następujące,  sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu:
• samochód skrzyniowy, ciężarowy 5-10 Mg,
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Środki 
transportu
winny być zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
inspektora nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów ruchu 
drogowego  (kołowego,  szynowego,  wodnego)  tak  pod  względem  formalnym  jak  i 
rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, i postanowieniami Umowy.



5.2. Zakres robót  przygotowawczych:

a)prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót
b)dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego
c)wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych

5.4.2. Profilowanie i zag szczenia podło a gruntowegoę ż

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
po zakończeniu i odebraniu robót związanych z ustawieniem obrzeży                   i formowaniem i  
odwodnieniem  skarpy,  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem 
warstw nawierzchni.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch  budowlany,  samochodowy.  Przed  przystąpieniem do  profilowania  podłoże  powinno  być 
oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 
terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli  rzędne  podłoża  przed  profilowaniem  nie  wymagają  dowiezienia  i  wbudowania 
dodatkowego  gruntu,  to  przed  przystąpieniem  do  profilowania  oczyszczonego  podłoża  jego 
powierzchnię należy dogęścić 3 d o 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w 
inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. 
Jakiekolwiek  nierówności  powstałe  przy  zagęszczaniu  powinny  być  naprawione  przez 
Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinien różnić się od wilgotności optymalnej 
o więcej niż± 20 %.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.4.3.Podsypka piaskowa  ( wirowa)ż

Do  wykonania  podsypki  piaskowej  jako  warstwy  odsączającej  pod  nawierzchnie  należy 
stosować piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Użyty piasek nie może 
zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. Pozostałe warunki wykonania robót jak w pozycji 
5.4.2.

5.4.4.Podbudowa  z kruszywa  łamanego

 Grubość  tłucznia  przeznaczonego  na  podbudowę  powinna  wynosić  40-60  mm.  Źródło 
pozyskania  (zakupu)  materiałów  na  wykonanie  podbudowy  tłuczniowej  powinno  być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Dowóz tłucznia na miejsce wbudowania odbędzie 
się transportem samowyładowczym.
Rozścielenie tłucznia w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie, przy użyciu
równiarki  lub  układarki  kruszywa.  Podbudowa  powinna  być  ułożona  na  podłożu 
zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoża do warstw wyżej leżących. 
Zagęszczenie wykonane będzie walcem statycznym samojezdnym 10 t , grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm.
 Wałowanie należy wykonywać z polewaniem wodą. Wymagania odnośnie wałowania:



 zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w 
zależności  od  szerokości  zagęszczanego  pasa  roboczego  i  grubości  wałowanej 
warstwy,

 zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi,
 najeżdżać  wałowaną  warstwę  kołem napędowym,  w  celu  umknięcia  zjawiska  fali 

przed walcem,
 manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym,
  prędkość  przejazdu  walca  powinna  być  jednostajna,  w  granicach  2  -  4  km/h  na 

początku i 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania,
 wałowanie  na  odcinku  łuku  poziomego  o  jednostronnej  przechyłce  poprzecznej, 

należy rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze,
 walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 

Hz.
Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z projektem.
Tolerancja szerokości podbudowy z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do
podanej w projekcie, nie powinna przekraczać ± 5 cm.
Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od -projektowanych o 
więcej niż 2 cm.

5.4.5. Nawierzchnia z mączki gliniasto – ceglanej

• mączka ceglana G5 - mączka ceglana gruba z dodatkiem gliny mielonej 
w stosunku 5:1 

• mączka  ceglana  D10 -  mączka  ceglana  drobna  z  dodatkiem  gliny 
mielonej w stosunku 10:1 

Zagęszczenie wykonane będzie walcem statycznym samojezdnym 4-6 t , grubość warstwy  G 
5 po zagęszczeniu 5 cm.
Grubośąć
 Wałowanie należy wykonywać z polewaniem wodą. Wymagania odnośnie wałowania:

 zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w 
zależności  od  szerokości  zagęszczanego  pasa  roboczego  i  grubości  wałowanej 
warstwy,

 zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi,
 najeżdżać  wałowaną  warstwę  kołem napędowym,  w  celu  umknięcia  zjawiska  fali 

przed walcem,
 manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym,
  prędkość  przejazdu  walca  powinna  być  jednostajna,  w  granicach  2  -  4  km/h  na 

początku i 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania,
 wałowanie  na  odcinku  łuku  poziomego  o  jednostronnej  przechyłce  poprzecznej, 

należy rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze,
 walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 

Hz.

6.7. KONTROLA JAKO CI ROBÓTŚ
6.7.1. Ogólne zasady  kontroli jako ci robót:ś

a) ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i 
środków transportu podano w ST "Wymagania ogólne"

b)  wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów



c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie                        z 
wymaganiami  Norm  lub  Aprobat  Technicznych  przez  jednostki  posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.7.2. Podbudowa  z kruszywa  łamanego
Sprawdzenie  grubości  warstw  podbudowy  tłuczniowej  -  wykonuje  się  za  pomocą  narzędzia 
pomiarowego z podziałką milimetrową Sprawdzenie szerokości podbudowy -jak wyżej.
Sprawdzenie  rzędnych  wysokościowych  osi  i  krawędzi  podbudowy wykonuje  się  za  pomocą 
pomiaru niwelatorem.
Niedokładność pomiaru nie powinna być większa niż l mm na jednym stanowisku niwelatora.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów      z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST "Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
9. PODSTAWA PŁATNO CIŚ
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST "Wymagania  ogólne".  Płatność  za 
jednostkę  obmiarową  roboty  należy  przyjmować  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań.
Podstawową formą płatności jest ryczałt obliczony w oparciu o projekt i przedmiar robót
Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony          w p. 1.1. 
niniejszej ST. 
Cena wykonania robót obejmuje:
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)
b)badania laboratoryjne materiałów i gruntów
c)zabezpieczenie obiektów chronionych prawem
d)organizacji ruchu, 
e)dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie
f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych
g) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy



h) wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów i sprawdzeń robót
i) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych;
j) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót
k) uporządkowanie placu budowy po robotach
10.PRZEPISY ZWI ZANEĄ

•WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
•PN-B-11110:1996  Surowce  skalne,  lite  do  produkcji  kruszyw łamanych  stosowane    w 
budownictwie drogowym
•PN-B-11111:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych. 
Żwir i mieszanka
•PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
•PN-B-11113:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych. 
Piasek.
•PN-84/S-96023Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.
•PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
•PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
•PN-91 /B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne oraz 
inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE
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