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Zał. nr 1

Opis techniczny
przedmiotu zamówienia

1. Gmina w Poniecu ul. Rynek 24 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty drogowe
w m.Dzięczyna Gmina Poniec w km 0+720-0+930 - strona lewa - polegające na
wykonaniu  krawężnika  oraz częściowo chodnika  .

        Przedmiotowe zadanie należy wykonać  ją  zgodnie  z posiadaną  przez
         Gminę  Poniec  dokumentacją  budowlaną  i pozwoleniem na budowę.

2. Stan techniczny i parametry  istniejącej  drogi  gminnej:

      -szerokość pasa  drogowego 12,50 – 13,0 m
      - nawierzchnia  bitumiczna
      - na całym odc. istniejąca kanalizacja  deszczowa z  układem studni kontrolnych ,
         i wpustami

3. Założenia projektowe:

           - klasa techniczna  drogi – Z /zbiorcza/
           - szerokość jezdni 2 x 3,50 = 7,0 m
           - proj. obciążenie ruchem drogowym : KR 3  :  71 – 335  osi obl. na  pas /dobę
                                                                                                       – 100kN/dobę
            -docelowy  przekrój normalny uliczny  z obustronnymi  chodnikami
               i  ściekiem    przykrawężnikowym ,
            - nawierzchnia  chodników  z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-
                piaskowej
            - nawierzchnia wjazdów  do posesji z kostki bet. gr . 8 cm  na podsypce  cementowo-
               piaskowej i podbudowie tłuczniowej

     - spadek poprzeczny jezdni   ; 2 % , daszkowy
     - w etapie następnym obustronne  ścieki  przykrawężnikowe   z kostki betonowej
       prostokątnej

Konstrukcja   wjazdów  do  posesji ;

- podbudowa gr. 15 cm z kruszyw  łamanych stabilizowanych mechanicznie
- podsypka cementowo – piaskowa  1 : 4 o  gr. 3 ÷ 5 cm
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
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Konstrukcja  chodnika  w km 0+720-0+800 ;

- podsypka  cementowo- piaskowa  1 : 4   gr. 5 cm
- nawierzchnia  z kostki betonowej gr. 6  cm

Należy  wykonać  przy krawędzi  chodnika i wjazdu  opaskę  z kostki kolorowej ,

Konstrukcja  krawężnika  w km 0+720-0+930 :
Krawężniki projektuje  się  uliczne betonowe 100 x 30 x15 cm posadowione  cementowo-
piaskowej gr. 5 cm oraz ławie betonowej 15 x 10 cm z oporem 15 x 25 cm z betonu klasy
B-15.

Odwodnienie  jezdni chodnika  i wjazdu:
Należy  nadać  nawierzchni spadek poprzeczny   2 %    w  stronę  jezdni .

4. Inwestor planuje zlecić w trybie przetargu następujące roboty  drogowe:
- oznakowanie  robót  drogowych

  - roboty  w  zakresie  przedstawionym  w  przedmiarze  robót

  5 . Warunki wykonania  robót :

Wszystkie  roboty  należy  wykonać  zgodnie  z projektem i zasadami zawartymi w  PN
dotyczącymi  poszczególnych  materiałów   i asortymentów  robót

W pasie  drogowym znajduje  się  uzbrojenie  niezwiązane  z drogą – przy wykonywaniu
robót  należy postępować zgodnie  z uzgodnieniami  branżowymi.

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać oznakowanie robót drogowych i pojazdów
    znajdujących się na budowie zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 14 października
  2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach
  oraz   wykonaniem  nadzoru  nad  tym  zarządzaniem
  /Dziennik Ustaw Nr  177, poz. 1729/

- Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury
  i z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie  szczegółowych warunków  technicznych dla  znaków
i sygnałów drogowych   oraz urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków  ich umieszczania  na  drogach   /Dz. U. Nr 220 /.
oraz  załącznik do nr 220 . poz. 2181 z  dnia  23 grudnia 2003 r.

- Projekt  organizacji ruchu  na  czas  robót  drogowych  przygotowuje  wykonawca
   robót
                                                                                                        Opracował :

mgr inż.. Rajmund  Jakuszkowiak
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UMOWA NR

W dniu...............................2008 r. w................................pomiędzy .......................................................siedzibą, w
...........................................................................
zwanym dalej ,, Zamawiającym “reprezentowanym przez:

p.   ...............................................................................................................................................

p.   ...............................................................................................................................................

zwanym dalej ,, Wykonawcą” reprezentowanym przez:

p.   ...............................................................................................................................................

p.   ...............................................................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:
§1

1. Podstawa zawarcia umowy stanowi wybór oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ................................................................................

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

.........................................................................................................................
a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną w wysokości   ............zł.(z VAT-em )
słownie ........................................................................................................................... złotych.

3. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w .......................................................
     nr ................................................ na konto wykonawcy w ...........................................................

nr .....................................................................................................
§2

1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji, który wynosi 12 miesięcy,
natomiast rękojmia 24 miesiące.

2.   W celu  zapewnienia  właściwej  jakości  robót  , ustanawia  się  zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy
      w  wysokości  5 %  ceny  umownej  w  formie  zgodnej  z  art. 148  Ustawy  z dnia  29 stycznia  2004 r. Prawo

Zamówień  Publicznych
3. Zwrot  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy  nastąpi  w  trybie  art. 151 Ustawy – Prawa  Zamówień

Publicznych
§3

1. Do dnia............................2008 r. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy, dziennik
budowy i księgę obmiaru robót.

§4

Termin wykonania okreś1onego w § I zakresu robot wynosi............................... miesiące od dnia podpisania
umowy.

§5
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Nadzór nad rea1izacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:
1. ..................................................................................................................................................

§6
1. Zakończenie wykonania robot Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 30 dni od daty

zgłoszenia ich zakończenia.
Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy

3. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.
4. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia

robót.
5. Po upływie okresu gwarancji, Zamawiający w ciągu 30 dni dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru

ostatecznego. Zamawiający sporządza protokół odbioru ostatecznego, który podpisują, obie strony.

§7
1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonane roboty, ceny umownej w ciągu 30 dni od daty

odbioru końcowego.
§8

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości
30 % ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

§9
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową, w

wysokości 0,1 % ceny umownej.
§ 10

Integralną część niniejszej umowy stanową następujące załączniki:
a)   Oferta  i kosztorys  ofertowy
b )    Instrukcja  dla  oferentów
c)     Projekt  budowlany
d ) .........................................................................................
                                                           § 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony.

§ 12
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę

postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązany jest, do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w ciągu 30 dni od

chwili zgłoszenia roszczenia.
3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia, lub nie udzieli odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust.2

Wykonawca może zwrócić się do Sądu Gospodarczego w Poznaniu.

§ 13
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają Zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 14
Umowę niniejszą, sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1-nym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


