
 
 

 

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OFERTA 

 

 

Do 
 

Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 
45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27 

 
  

  

      Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: 

 
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole - Łubniany 

od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa - I etap 

 

MY NI ŻEJ PODPISANI  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

[ nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców] 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) 
i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERT Ę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. OŚWIADCZAMY,  że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez 
Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami 
i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ____________ złotych 

(słownie złotych:________________________________________________________) 

zgodnie z załączonymi do oferty kosztorysami ofertowymi i Formularzem 2.2   

4. ZOBOWI ĄZUJEMY SIĘ do wykonywania zamówienia w terminie  do 30.08.2013 r.  

                                                                           
 _____________________________________ 

     (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 



 
 

5. ZOBOWI ĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 36 
miesięcy.  

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. JESTEŚMY  związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.                                                                                                                                 
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium  w wysokości  ____________  zł                                  
w formie ____________________________________________________________.      

     Zwrotu wadium (w przypadku przelewu na konto Zamawiającego) należy dokonać na nasze konto: 
 

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

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w 
następującym zakresie *: 
 ________________________________________________________________________   

 ( część/zakres powierzonych robót )  
 

 ________________________________________________________________________   
 ( część/zakres powierzonych robót ) 

 
 ________________________________________________________________________   

 (część/ zakres powierzonych robót ) 

9.  OŚWIADCZAMY , że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 

następujący: 

 ________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________   
 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

 

10.   OŚWIADCZAMY , iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ - 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i zastrzegamy , że nie mogą być one udostępniane. 

 
11. OŚWIADCZAMY,  że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, 

określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w 
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
_____________________________________ 

     (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 



 
 

12.  WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy 
kierować na poniższy adres: 

 __________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________  

tel.: ___________________    fax: __________________                                                                                         
e-mail: _________________________________________ 

 

13 OFERTĘ wraz ze wszelkimi innymi oświadczeniami i dokumentami, w tym dotyczącymi  
potwierdzenia spełnienia warunków udziału składamy na _________ stronach. 

 
14.   ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

15.  WRAZ Z OFERT Ą składamy następujące oświadczenia i dokumenty na stronach: _______ 

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;  

- ______________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________ 

 

 

        __________________ dnia __ __ 20__ roku 

 
                                                                           _____________________________________ 

     (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

  

 
*)   niepotrzebne skreślić 



 
 

Formularz 2.1.1 
 

 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
Kosztorys ofertowy – Roboty drogowe  

 
 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole - Łubniany 
od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa - I etap 

 
Lp.  Nr 

spec.techn.  
Opis  Jedn.przed

m. 
Ilość Cena jedn.  Wartość 

1   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1 d.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
- trasa dróg w terenie równinnym 

km 0.21     

2 d.1 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, 
nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 

szt. 2.00     

3 d.1 D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt 2.00     

4 d.1 D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości do 15 cm za pomocą spycharek 

m2 1628.50     

5 d.1 D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za 
pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 
15 cm /docelowo 20cm/ 

m2 1628.50     

6 d.1 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 10-15 cm 

szt. 15.00     

7 d.1 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 26-35 cm 

szt. 1.00     

8 d.1 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 36-45 cm 

szt. 3.00     

9 d.1 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 46-55 cm 

szt. 10.00     

10 d.1 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 56-65 cm 

szt. 7.00     

11 d.1 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 66-75 cm 

szt. 5.00     

12 d.1 D.01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75 
cm /drzewa o średnicy 75-100cm/ Krotność = 1.33 

szt. 3.00     

13 d.1 D.01.02.01 Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką 
podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej 
wilgotności 

szt. 3.00     

14 d.1 D.01.02.01 Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp 17.07     

15 d.1 D.01.02.01 Wywożenie karpiny na odległość do 2km. mp 17.85     

16 d.1 D.01.02.01 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. mp 51.74     

17 d.1 D.01.02.01 Dodatek za każdy następny 1km odległości 
transportu dłużyc /dalsze 3km/ Krotność = 3 

mp 17.07     

18 d.1 D.01.02.01 Dodatek za każdy następny 1km odległości 
transportu karpiny, gałęzi /dalsze 3km/ Krotność = 3 

mp 69.59     

19 d.1 D.01.02.01 Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów 
na terenie zadrzewionym 

m2 52.00     

20 d.1 D.01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni 
bitumicznych na gł. 6-10 cm /docelowo 11cm/ 
Krotność = 1.1 

m 13.25     

21 d.1 D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 
bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z 
rozbiórki na odl. do 1 km /docelowo 13cm/ Krotność 
= 1.3 

m2 1181.38     



 
 

22 d.1 D.05.03.11 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 
kat.III-IV /dalsze 4km/ Krotność = 8 

m3 153.58     

23 d.1 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm 
mechanicznie /docelowo 25cm/ Krotność = 1.66 

m2 1040.38     

24 d.1 D.01.02.04 Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 
20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

m 45.00     

25 d.1 D.01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 
Polbruk na podsypce piaskowej 

m2 113.27     

26 d.1 D.01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 
cm na podsypce piaskowej 

m 27.00     

27 d.1 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m 66.50     

28 d.1 D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km (na 
wysypisko/składowisko wraz z kosztem składowania 
lub utylizacji) 

m3 730.59     

29 d.1 D.02.01.01 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 
kat.III-IV /dalsze 4km/ Krotność = 8 

m3 730.59     

30 d.1 D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 
m spycharkami z gruntu miejscowego kat. I-II/ z 
zakupionego i dostarczonego piasku/ 

m3 668.00     

31 d.1 D-02.03.01 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty 
sypkie kat. I-III 

m3 668.00     

32 d.1 D.01.03.02 Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm /rura 
ochronna dwudzielna AROT fi 110 PS/ 

m 15.50     

33 d.1 D.01.03.02 Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm /rura 
ochronna dwudzielna AROT fi 160 PS/ 

m 12.50     

34 d.1 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni 

m2 1040.38     

35 d.1 D.01.02.04 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze 
na zmianę roboczą przez 3 samochody 
samowyładowcze 

m3 274.98     

36 d.1 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 
(na wysypisko/składowisko wraz z kosztem 
składowania lub utylizacji) 

m3 274.98     

37 d.1 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy 
następny rozpoczęty 1 km /dalsze 4km/ Krotność = 4 

m3 274.98     

38 d.1 D.02.01.01 Załadowanie urobku koparko-ładowarką przy 
obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody 
samowyładowcze 

m3 325.70     

39 d.1 D.02.01.01 Wywiezienie urobku z terenu budowy przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 
(na wysypisko/składowisko wraz z kosztem 
składowania lub utylizacji) 

m3 325.70     

40 d.1 D.02.01.01 Wywiezienie urobku z terenu budowy przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy 
następny rozpoczęty 1 km /dalsze 4km/ Krotność = 4 

m3 325.70     

2   ROBOTY ZASADNICZE 

2.1   Roboty brukarskie  



 
 

41 
d.2.1 

D.08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem B-20 m3 32.16     

42 
d.2.1 

D.08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa z oporem B-20 m3 11.28     

43 
d.2.1 

D.08.01.01 Ława pod ściek granitowy betonowa z oporem B-20 m3 13.27     

44 
d.2.1 

D.08.01.01 Krawężniki betonowe wystające/wtopione/na płask o 
wymiarach 15x30 cm/ 15x22cm bez ław na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m 402.00     

45 
d.2.1 

D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione 
zaprawą cementową 

m 218.50     

46 
d.2.1 

D.05.03.01 Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o 
wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 
rzędy kostki /kostka granitowa/ 

m 189.50     

47 
d.2.1 

D.05.03.01 Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o 
wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 
dalszy 1 rząd kostki ponad 2 /docelowa szerokość 
30cm/ 

m 189.50     

48 
d.2.1 

D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 
wyk. sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po 
zagęszczeniu 12 cm /docelowo 10cm/ o Rm=1,5 
MPa Krotność = 0.83 

m2 423.61     

49 
d.2.1 

D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - 
dodatek za doziarnienie w ilości 0.01 m3/m2 
/doziarnianie w celu uzyskania wytrzymałości 
warstwy Rm=1,5 MPa Krotność = 10 

m2 423.61     

50 
d.2.1 

D.04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 
15 cm 

m2 423.61     

51 
d.2.1 

D.05.03.23a Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 
mm typu 70/6 na podsypce bazaltowej grubości 30 
mm z wypełnieniem spoin piaskiem 

m2 423.61     

52 
d.2.1 

D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 
wyk. sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po 
zagęszczeniu 12 cm o Rm=2,5 MPa 

m2 123.91     

53 
d.2.1 

D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 
wyk. sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 
cmgrubość podbudowy po zagęszczeniu /dalsze 8 
cm/ o Rm=2,5 MPa Krotność = 8 

m2 123.91     

54 
d.2.1 

D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - 
dodatek za doziarnienie w ilości 0.01 m3/m2 
/doziarnianie w celu uzyskania wytrzymałości 
warstwy Rm=2,5 MPa Krotność = 10 

m2 123.91     

55 
d.2.1 

D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - 
dodatek za zwiększenie ilości cementu o 1 kg/1m2 
/dodanie 5 kg/1m2/ w celu uzyskania Rm=2,5 MPa 
Krotność = 5 

m2 123.91     

56 
d.2.1 

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o 
grubości po zagęszczeniu 15 cm 

m2 123.91     

57 
d.2.1 

D.04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 
15 cm 

m2 123.91     

58 
d.2.1 

D.05.03.23a Wjazdy bramowe z kostki betonowej "POLBRUK" 
grubości 80 mm typu 70/8 na podsypce bazaltowej 
grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 

m2 123.91     

2.2   Roboty bitumiczne  

59 
d.2.2 

D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 
wyk. sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po 
zagęszczeniu 12 cm o Rm=2,5 MPa 

m2 1166.38     

60 
d.2.2 

D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 
wyk. sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 
cmgrubość podbudowy po zagęszczeniu /dalsze 8 
cm/ o Rm=2,5 MPa Krotność = 8 

m2 1166.38     



 
 

61 
d.2.2 

D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - 
dodatek za doziarnienie w ilości 0.01 m3/m2 
/doziarnianie w celu uzyskania wytrzymałości 
warstwy Rm=2,5 MPa Krotność = 10 

m2 1166.38     

62 
d.2.2 

D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - 
dodatek za zwiększenie ilości cementu o 1 kg/1m2 
/dodanie 5 kg/1m2/ w celu uzyskania Rm=2,5 MPa 
Krotność = 5 

m2 1166.38     

63 
d.2.2 

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o 
grubości po zagęszczeniu 15 cm /docelowo 12cm/ 
Krotność = 0.8 

m2 1040.38     

64 
d.2.2 

D.04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 
cm 

m2 1040.38     

65 
d.2.2 

D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową m2 3121.14     

66 
d.2.2 

D.04.07.01a Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych AC22P gr. 6 cm /docelowo 7cm/ 
Krotność = 1.16 

m2 1040.38     

67 
d.2.2 

D.05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych AC16W o grubości 6 cm (warstwa 
wiążąca) 

m2 1040.38     

68 
d.2.2 

D.05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych AC11S o grubości 4 cm (warstwa 
ścieralna) /docelowo 5cm/ Krotność = 1.25 

m2 1040.38     

3   ROBOTY TOWARZYSZĄCE 

69 d.3 D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione 
zaprawą cementową 

m 7.00     

70 d.3 D.05.03.23a Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 
mm typu 70/6 na podsypce bazaltowej grubości 30 
mm z wypełnieniem spoin piaskiem 

m2 10.00     

71 d.3 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych i gazowych 

szt. 2.00     

72 d.3 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla studzienek 
telefonicznych 

szt. 2.00     

73 d.3 D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości 
warstwy humusu 5 cm. 

m2 1186.00     

74 d.3 D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy 
dalszy 1 cm humusu. /dalsze 5cm/ Krotność = 5 

m2 1186.00     

75 d.3 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 5.00     

76 d.3 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 

szt. 1.00     

77 d.3 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 

szt. 4.00     

78 d.3 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni cieńkowarstwowe - 
linie segregacyjne i krawędziowe przerywane 
malowane mechanicznie 

m2 13.64     

Warto ść kosztorysowa robót netto:    

Podatek VAT 23%:    

Warto ść kosztorysowa robót brutto:    

Słownie: __________________________________________ ___________________________________________________________ 
 

  Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza 
 

__________________ dnia __  __ 20__ roku                   
__________________________________                          

                   ( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika ) 
 
 
 



 
 

 
Formularz 2.1.2 

 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
Kosztorys ofertowy – Roboty mostowe 

 

 
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole - Łubniany 

od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa - I etap 
  

   

Lp. Nr 
spec.techn. 

Opis Jedn. 
miary 

Ilo ść Cena Wartość 

zł zł 

  (5 x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 
1   BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH 

1.1   B. CZĘŚĆ DROGOWA 
1.1.1   D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

1.1.1.1   WYKONANIE NASYPÓW 
1 d.1.1.1.1 D-02.03.01 

Formowanie i zagęszczanie nasypów - GRUNT Z DOWOZU 
m3 326.00     

1.1.1.2   OCZYSZCZENIE CIEKU Z NAMUŁU 
2 d.1.1.1.2 D-06.04.01 

Wykonanie oczyszczenia cieku z namułu z profilowaniem skarp 
rowu wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i kosztem 
utylizacji 

m 60.00     

1.1.2   INNE 
1.1.2.1   MUR OPOROWY 

3 d.1.1.2.1 M.13.02.00 
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C8/10 

m3 2,85     

4 d.1.1.2.1 M.13.01.00 
Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m 
- z zastosowaniem pompy do betonu - C25/30 

m3 4,50     

5 d.1.1.2.1 D-10.01.01 
Georuszt np. Tensar 40RE wzmacniający mur oporowy 

m2 362,50     

6 d.1.1.2.1 D-10.01.01 Ściany oporowe z bloczków typ TW 1 m2 69,60     
7 d.1.1.2.1 M.12.01.00 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych 

budowli 
t 2,39     

8 d.1.1.2.1 M.13.01.00. 
Deskowanie i betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie 
wsporników i gzymsów - C25/30 

m3 3,48     

9 d.1.1.2.1 M.20.01.10 
Wykonanie schodów skarpowych z elementów 
prefabrykowanych szer. 80 cm, dla obsługi, jednobiegowe wraz 
z poręczą i obrzeżem 

m 4,50     

10 
d.1.1.2.1 

M.20.01.11 Okładziny ścian i pilastrów zewnętrznych o obwodzie 
elementów ponad 10 m/m2 i grubości elementów do 4 cm - skały 
wybuchowe i przeobrażeniowe 
 
 

m2 15,10     



 
 

1.2   C. CZĘŚĆ MOSTOWA 
1.2.1   M.20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

1.2.1.1   PRACE POMIAROWE 
11 

d.1.2.1.1 
M.20.01.01 Roboty pomiarowe przy pracach obiektowych km 0.05     

1.2..2   M.21.00.00 FUNDAMENTY 
1.2.2.1   PALE STALOWE 

12 
d.1.2.2.1 

M.21.01.05 
Wbijanie pali z rury stalowej fi 600/8 mm wraz z scaleniem na 
głębokość do 8 m - waga czterech pali - 3818,24 kg 

szt. 4,00     

1.2.2.2   WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZE Ń 

13 
d.1.2.2.2 

M.21.53.02 
Roboty ziemne wykonywane koparkami wraz z wywozem na 
składowisko Wykonawcy i kosztem utylizacji 

m3 403,74     

1.2.3   M.22.00.00 PODPORY 
1.2.3.1   PRZYCZÓŁKI ŻELBETOWE 

14 
d.1.2.3.1 

M.22.01.01 
Deskowanie i betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - 
przyczółki z beton C25/30 

m3 15,50     

15 
d.1.2.3.1 

M.22.01.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty o śr. 10-22 mm kg 1 046,00     

1.2.4   M.23.00.00 USTRÓJ NOŚNY 
1.2.4.1   USTRÓJ NOŚNY ŻELBETOWY - PŁYTOWY "NA MOKRO" 

16 
d.1.2.4.1 

M.23.01.01 
Deskowanie i betonowanie ustroju płytowego z betonu klasy 
C35/40 

m3 11,00     

17 
d.1.2.4.1 

M.23.01.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ustroju płytowego kg 2 528,00     

1.2.4.2   KONSTRUKCJA STALOWA KŁADKI 

18 
d.1.2.4.2 

M.23.05.03.
31; 
M.23.05.03.
31a 

Wbudowanie lub wyjęcie przęseł i dźwigarów głównych o masie 
10.0-30.0 t za pomocą żurawia samojezdnego 

t 17,1     

1.2.4.3   M.24.00.00 ŁOŻYSKA i MECHANIZMY RUCHU PRZESEŁ 
1.2.4.3.1   MONTA Ż ŁÓŻYSK ELASTOMEROWYCH 

19 
d.1.2.4.3.1 

M.24.51.01 
Montaż łożysk o masie do 2.0 t - łożyska elastomerowe 
150X300X93 MM 

szt. 8,00     

1.2.5   M.25.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE 
1.2.5.1   MONTA Ż URZADZEN DYLATACYJNYCH MODUŁOWYCH 

20 
d.1.2.5.1 

M.25.01.01 
Ułożenie mostowych elementów dylatacji stalowej z wkładką 
neoprenową chodników np. AlgaFlex AW100 

m 5,84     

1.2.6   M.26.00.00 ODWODNIENIE 
1.2.6.1   ODWODNIENIE PŁYTY POMOSTU 

21 
d.1.2.6.1 

M.26.01.01 
Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - 
wpusty z obudową z grysu w żywicy wraz z uszczelnieniem i 
rurą odpływową 

elem. 2,00     

1.2.7   27.00.00 HYDROIZOLACJA 
1.2.7.1   POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA "NA ZIMNO" 

22 
d.1.2.7.1 

M.27.01.01 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - 
wykonywane na zimno 

m2 57,20     

1.2.8   M.28.00.00 WYPOSAŻENIE 
1.2.8.1   BALUSTRADY STALOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH 



 
 

23 
d.1.2.8.1 

M.28.03.01 Montaż poręczy mostowych - odcinki proste t 4,16     

1.2.9   M.29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE 
1.2.9.1   UMOCNIENIE SKARP STO ŻKÓW PRZYCZÓŁKOWYCH 

24 
d.1.2.9.1 

M.29.15.01 

Brukowanie kostką kamienną 20x20 cm na podłożu z betonu 
C12/15 i obramowaniem z obrzeża betonowego o wymiarach 
30x8 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

m2 130,71     

25 
d.1.2.9.1 

M.29.15.01 
Deskowanie i betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - 
ławy umocnień stożków C25/30 

m3 4,00     

1.2.10   M.30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJACE 
1.2.10.1   NAWIERZCHNIO-IZOLACJA NA BAZIE KATIONOWEJ EMULSJI B ITUMICZNEJ 

MODYFIKOWANEJ POLIMERAMI O GRUBO ŚCI MIN. 0,5 CM 

26 
d.1.2.10.1 

M.30.05.02 
Nawierzchnie na bazie kationowej emulsji bitumicznej 
modyfikowanej polimerami mostu gr. 6 mm wraz z 
przygotowaniem podłoża 

m2 75,40     

2   REMONT MOSTU 
2.1   B. CZĘŚĆ DROGOWA 

2.1.1.   D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
2.1.1.1   WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

27 
d.2.1.1.1 

D-01.02.03 
Rozebranie elementów żelbetowych mostu wraz z wywozem na 
składowisko Wykonawcy i kosztem utylizacji 

m3 8,50     

28 
d.2.1.1.1 

D-01.02.03 
Rozebranie elementów kamiennych i ceglanych mostu wraz z 
wywozem na składowisko Wykonawcy i kosztem utylizacji 

m3 15,12     

29 
d.2.1.1.1 

D-01.02.03 
Demontaż poręczy mostowych wraz z wywozem na składowisko 
Wykonawcy i kosztem utylizacji 

m 31,20     

30 
d.2.1.1.1 

D-01.02.03 
Demontaż krawężników wraz z wywozem na składowisko 
Wykonawcy i kosztem utylizacji 

m 47,20     

2.1.1.2   FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 

31 
d.2.1.1.2 

D-05.03.11 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 20 cm wraz z 
wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami 
składowania 

m2 124,80     

2.1.1.3   ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

32 
d.2.1.1.3 

D-01.02.04 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego o 
grubości 36 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i 
kosztem utylizacji 

m2 162,24     

33 
d.2.1.1.3 

D-01.02.04 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 
nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i 
kosztem utylizacji 

m2 124,80     

2.1.2   D-04.00.00 PODBUDOWA 
2.1.2.1   OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

34 
d.2.1.2.1 

D-04.03.01 
Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej 
ulepszonej emulsją asfaltową 

m2 288,00     

2.1.3   D-05.00.00 NAWIERZCHNIE 



 
 

2.1.3.1   NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WI ĄŻĄCA WG PN-EN 
35 

d.2.1.3.1 
D-05.03.05 

Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 6 cm 

m2 144,00     

2.1.3.2   NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) WG PN-EN 

36 
d.2.1.3.2 

D-05.03.13 
Nawierzchnia z SMA8 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość 
po zagęszcz. 5 cm (wraz z wykoananiem dylatacji przy kapach 
chodnikowych z taśmy bitumicznej długości 48 m) 

m2 144,00     

2.1.4   INNE 
2.1.4.1   BALUSTRADY KAMIENNE 

37 
d.2.1.4.1 

  Odtworzenie balustrad kamiennych zgodnie z projektem m 16,16     

2.2   C. CZĘŚĆ MOSTOWA 
2.2.1   M.20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

2.2.1.1   PRACE POMIAROWE 
38 

d.2.2.1.1 
M.20.01.01 Roboty pomiarowe przy pracach obiektowych km 0,03     

2.2.1.2   WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZE Ń 

39 
d.2.2.1.2 

M.21.53.02 
Roboty ziemne wykonywane koparkami wraz z wywozem na 
składowisko Wykonawcy i kosztem utylizacji 

m3 103,71     

2.2.2   M.22.00.00 PODPORY 
2.2.2.1   LOKALNE NAPRAWY POWIERZCHNI BETONOWYCH PODPÓR ZAPRA WAMI TYPU PCC 

NAKŁADANYMI R ĘCZNIE 
40 

d.2.2.2.1 
M.22.51.20 

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni 
betonowych i kamiennych 

m2 191,88     

41 
d.2.2.2.1 

M.22.51.20 
Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na 
powierzchniach pionowych zaprawą cementowo-polimerową - 
wykonanie warstwy sczepnej 

m2 115,88     

42 
d.2.2.2.1 

M.22.51.20 
Lokalna naprawa ubytków w konstrukcjach żelbetowych - masa 
PCC na pow. sufitowych 

dm3 1 158,75     

43 
d.2.2.2.1 

M.22.51.21 
Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin 
w murach 

m2 76,00     

44 
d.2.2.2.1 

M.22.51.21 
Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach 
mieszanych zaprawą cementową 

m2 38,00     

2.2.3   M.23.00.00 USTRÓJ NOŚNY 
2.2.3.1   WZMOCNIENIE PRZ ĘSŁA MOSTOWEGO POPRZEZ POGRUBIENIE 

45 
d.2.2.3.1 

M.23.51.02 
Betonowanie podkładu dla płyty żelbetowej (wraz z dylatacją ze 
styropianu gr. 2 cm w ilości 32,0 m2 ) - C12/15 

m3 20,81     

46 
d.2.2.3.1 

M.23.51.02 
Deskowanie i betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie 
płyt ustrojów niosących z gzymsami - C25/30 

m3 61,00     

47 
d.2.2.3.1 

M.23.51.02 
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami o śr. 10-20 mm płyt 
ustrojów niosących pełnych bez wsporników 

kg 12 345,00     

2.2.4   M.25.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE 
2.2.4.1   ASFALTOWE PRZYKRYCIE PRZERWY DYLATACYJNEJ OBIEKTU M OSTOWEGO 



 
 

48 
d.2.2.4.1 

M.25.01.03 Dylatacje bitumiczne 500x400x110 mm powierzchni jezdni mb 13,60     

2.2.5   27.00.00 HYDROIZOLACJA 
2.2.5.1   IZOLACJA PŁYTY POMOSTU OBIEKTU MOSTOWEGO Z PAPY TER MOZGRZEWALNEJ 

49 
d.2.2.5.1 

M.27.02.01 
Wykonanie izolacji płyty ustroju nośnego i płyt przejściowych z 
papy termozgrzewalnej gr. min. 0,5cm wraz z przygotowaniem 
podłoża 

m2 156,00     

2.2.6   M.28.00.00 WYPOSAŻENIE 
2.2.6.1   BALUSTRADY STALOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH 

50 
d.2.2.6.1 

M.28.03.01 
Montaż poręczy mostowych - odcinki proste (odtworzenie 
istniejącej balustrady) 

m 31,20     

2.2.7   M.29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE 
2.2.7.1   UMOCNIENIE SKARP STO ŻKÓW PRZYCZÓŁKOWYCH 

51 
d.2.2.7.1 

M.29.15.01 

Brukowanie kostką kamienną 20x20 cm na podłożu z betonu 
C12/15 i obramowaniem z obrzeża betonowego o wymiarach 
30x8 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

m2 196,28     

52 
d.2.2.7.1 

M.29.15.01 
Deskowanie i betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - 
ławy umocnień stożków C25/30 

m3 16,80     

2.2.8   M.30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJACE 
2.2.8.1   NAWIERZCHNIO-IZOLACJA NA BAZIE KATIONOWEJ EMULSJI B ITUMICZNEJ 

MODYFIKOWANEJ POLIMERAMI O GRUBO ŚCI MIN. 0,5 CM 

53 
d.2.2.8.1 

M.30.05.02 
Nawierzchnie na bazie kationowej emulsji bitumicznej 
modyfikowanej polimerami mostu gr. 6 mm wraz z 
przygotowaniem podłoża 

m2 62,72     

Warto ść kosztorysowa robót netto:    

Podatek VAT 23%:    

Warto ść kosztorysowa robót brutt o:    

Słownie: __________________________________________ ___________________________________________________________ 
 

  Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza 
 

__________________ dnia __  __ 20__ roku                   
__________________________________                          

                   ( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formularz 2.1.3 
 

 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
Kosztorys ofertowy – Kanalizacja deszczowa 

 

 
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole - Łubniany 

od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa - I etap 
 
 

Lp. Nr 
spec.techn. 

Opis Jedn. 
obm. 

Ilo ść Cena 
jedn. 

Wartość 

KANALIZACJA SANITARNA, DESZCZOWA I SIE Ć WODOCIĄGOWA 

1   KANALIZACJA DESZCZOWA KOLEKTORY GRAWITACYJNE 

1.1   ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZW 

1 
d.1.1 

SST01.01.00. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - wytyczenie trasy kanału 

km 0,215     

2 
d.1.1 

SST01.02.00. Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 
0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym 
wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV 

m3 82,00     

3 
d.1.1 

SST01.02.00. Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-
IV z transp.urobku na odl.do 1 km 
sam.samowyład. 

m3 548,00     

4 
d.1.1 

SST01.02.00. Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość 
transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy 
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej 
Krotność = 8 

m3 548,00     

5 
d.1.1 

SST01.02.00. Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) wraz z rozbiórką, ścian wykopów 
szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie 
suchym kat. I-IV 

m2 781,00     

6 
d.1.1 

SST01.02.00. Dodatek za każdy dalszy 1 m szerokości wykopu o 
głębokości do 3 m przy deskowaniu pełnym, w 
gruncie suchym kat. I-IV 

m2 781,00     

7 
d.1.1 

SST 
01.02.00. 

Koszt zakupu piasku do zasypki wykopów. m3 1660,00     

8 
d.1.1 

SST01.02.00. Wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw 
naturalnych dowiezionych 

m3 230,00     

9 
d.1.1 

SST01.02.00. Zasypanie wykopów fundamentowych 
podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów 
spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z 
zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi , 
grunt kat. I-II 

m3 465,00     



 
 

10 
d.1.1 

SST01.02.00. Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 w 
ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem 
samochodami samowyładowczymi do 5 t na 
odległość do 1 km, grunt kat. I-III - Odwóz 
nadmiaru gruntu 

m3 101,00     

11 
d.1.1 

SST01.02.00. Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość 
transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy 
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej 
Krotność = 8 

m3 101,00     

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE   

1.2   ROBOTY BUDOWLANO - MONTA ŻOWE. 

12 
d.1.2 

SST 
01.03.00. 

Montaż kanałów z PP/PE D-400 mm 
dwuściennych. 

m 151,00     

13 
d.1.2 

SST 
01.03.00. 

Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych 
dwuściennych o śr. nom. 150 mm 

m 64,50     

14 
d.1.2 

SST 
01.03.00. 

Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych 
w gotowych wykopach o średnicy 1000 mm i 
głębokości 3 m 

szt. 4,00     

15 
d.1.2 

SST 
01.03.00. 

Montaż studzienek ściekowych ulicznych 
żelbetowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez 
syfonu 

szt. 10,00     

16 
d.1.2 

SST 
01.03.00. 

Wylot do rowu fi 400 mm szt. 1,00     

17 
d.1.2 

SST 
01.03.00. 

Trójnik fi 400/150 szt 1,00     

Razem dział: ROBOTY BUDOWLANO - MONTA ŻOWE.   

Warto ść kosztorysowa robót netto:    

Podatek VAT 23%:    

Warto ść kosztorysowa robót brutto:    

Słownie: __________________________________________ ___________________________________________________________ 
 

  Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza 
 

__________________ dnia __  __ 20__ roku                   
__________________________________                          

                   ( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Formularz 2.1.4 

 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
Kosztorys ofertowy – Roboty elektryczne 

 

 
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole - Łubniany 

od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa - I etap 
 

Lp. Opis 

Jedn. 
miary 

Ilość Cena Warto ść 

zł zł 
    

1 3 4 5 6 7 

1 Demontaże - zgodnie z specyfikacją D 10.00.00 
1 d.1 Demontaż przewodów nieizolowanych linii 

NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem 
do ponownego montażu 

km/1 
przew. 

0.7     

2 d.1 Demontaż słupów żelbetowych linii NN 
rozkracznych 

szt 
3,00     

3 d.1 Demontaż słupów żelbetowych linii NN 
pojedynczych z ustojami 

szt 
2,00     

4 d.1 Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji 
metalowych linii NN - analogia 

kpl 
30,00     

5 d.1 Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 
do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie 

szt 
4,00     

6 d.1 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na 
trzpieniu słupa lub wysięgniku 

kpl 
4,00     

2 Montaż słupa linii napowietrznej - zgodnie z specyfikacją D 10.00.00 
7 d.2 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej 

nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o 
długości do 12.0 m 

słup 
5,00     

8 d.2 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 
kg na słupie - W01 

szt. 
4,00     

9 d.2 Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na 
wysięgniku ( oprawy z demontażu) 

kpl 
4,00     

10 d.2 Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach 
napowietrznych nn z przewodów izolowanych 

szt. 
4,00     

11 d.2 Montaż przewodów nieizolowanych o 
przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej nn 
(przewód z demomntażu) 

km/1 
przew 

0,70     

12 d.2 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn - konstrukcja typu KTK o 1 
izolatorze 

szt. 
33,00     

13 d.2 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn - ogranicznik przepięć 

szt. 
6,00     

14 d.2 Montaż uziomów lub przewodów 
uziemiających w gruncie kat.III - 2 słupow x 
10 m = 20 m 

m 
20,00     



 
 

15 d.2 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych w gruncie kat III - 2 słupow - 2x2 
x 9 = 36 

m 
36,00     

3 Przyłącze kablowe n.n. - zgodnie z specyfikacją D 10.00.00 
16 d.3 Kopanie rowów dla kabli w sposób 

mechaniczny w gruncie kat. III-IV 
m3 

7,00     

17 d.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 
kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 
2 

m 
22,00     

18 d.3 Układanie kabli YAKXS 4x35 przez 
wciąganie do rur osłonowych mocowanych na 
słupach betonowych (analogia) 

m 
3,00     

19 d.3 Układanie kabli YAKXS 4x35 bezpośrednio 
na słupach betonowych 

m 
7,00     

20 d.3 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 
mm 

m 
14,00     

21 d.3 Układanie kabli YAKXS 4x35 w rowach 
kablowych ręcznie (uwzględniono zapas) 

m 
8,00     

22 d.3 Układanie kabli YAKXS 4x35 w rurach m 14,00     
23 d.3 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych 

mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
m3 

7,00     

24 d.3 Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego 
kat.III ubijakami mechanicznymi 

m3 
7,00     

25 d.3 Transp.kruszywa nat. pojazdami 
samowyładowczymi na odl.do 0.5 km z 
załadunkiem mechanicznym 

t 
4,00     

26 d.3 Dod.do tabl.1510 za transp.na każde dalsze 
0.5 km Krotność = 9.5 

t 
4,00     

27 d.3 Podłączenie przewodów pojedynczych o 
przekroju żyły do 35 mm2 pod zaciski lub 
bolce 

szt.żył 
8,00     

28 d.3 Montaż końcówek kablowych przez 
zaciskanie - przekrój żył do 35 mm2 

szt. 
4,00     

29 d.3 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 1,00     
30 d.3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej 

(pierwszy pomiar) 
szt. 

1,00     

31 d.3 PLUS opłaty : za namiary geodezyjne kpl 1,00     
Warto ść kosztorysowa robót netto:    

Podatek VAT 23%:    

Warto ść kosztorysowa robót brutto:    

Słownie:  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
  Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza 
 

__________________ dnia __  __ 20__ roku                   
__________________________________                          

                   ( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika ) 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
                                                         Formularz 2.2.  
 

 
 

 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
Zbiorcze zestawienie elementów robót  

 

 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

  
   

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole - Łubniany 
od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa - I etap 

  
podaję poniżej zestawienie wartości elementów robót : 
 

Lp Wyszczególnienie  elementów   Wartość netto PLN  

1 2 3 

1  Roboty drogowe  

2. 
  

 Roboty mostowe   

3.  Kanalizacja deszczowa  

4. 
  
 Roboty elektryczne    

 RAZEM - netto   

  VAT  23   %   

  OGÓŁEM - brutto   

 
Ceny należy podawać z dokładnością  do 1 grosza 
 
 
 
__________________ dnia __ __ 20_ roku 

 
 

_____________________________________ 
               ( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika  

 
 



 
 

Formularz 3.1.1. 
 
 

 
 
 
 

( pieczęć Wykonawcy ) 

 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole - Łubniany 

od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa - I etap 

 

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania ze względu na 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych                     

z dnia 29 stycznia 2004r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 

późn. zm.)   

 

 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 

_______________________________ 
         ( podpis Wykonawcy ) 

 
Uwaga :  

Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formularz 3.1.2 

 
 
 
 
 

( pieczęć Wykonawcy ) 

 

Lista podmiotów / informacja 
o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp , w zakresie 
przynależności do grupy kapitałowej 
Nazwa i adres Wykonawcy / partnera przy ofercie wspólnej: 

  
 

  
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole - Łubniany 
od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa - I etap 

 
• Przedkładam/y listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów ( Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) *) 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
• Informuję , iż nie należę/należymy do żadnej grupy kapitałowej , w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
( Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) *) 
 
 
 
 
__________________ dnia ___ ___ 20___ roku 
                                                                                     _______________________________ 
                                                ( podpis Wykonawcy ) 
 
* niewłaściwe skreślić 
 
 
 
 
Uwaga 
1) Niniejszą listę / informację składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia . 
2) W przypadku przynależności do grupy kapitałowej dopuszcza się dopuszcza się złożenie zamiast 

niniejszego formularza tylko listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej . 
 

  

 

 



 
 

 

 
 

Formularz 3.2.1. 

 
 
 
 
 

( pieczęć Wykonawcy /Wykonawców ) 

 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
  

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole - Łubniany 
od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa - I etap 

 

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie                            

art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.                                                             

( tekst jednolity  Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 
_______________________________ 

              (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

 
Uwaga:  

1.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze 
„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być złożone w 
imieniu wszystkich Wykonawców. 

( tzn. na jednym Formularzu pieczęcie wszystkich konsorcjantów i podpis Pełnomocnika ) 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                              Formularz 3.2.2.a – Roboty drogowe 
 

 

 
 

 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

WIEDZA I DO ŚWIADCZENIE  
 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

  Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole - Łubniany 
od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa - I etap 

    
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy 

poniżej wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia 

Poz. 

Nazwa Wykonawcy 
( podmiotu ), 
wykazującego 

posiadanie wiedzy                    
i doświadczenia 

Nazwa i adres 
Zamawiającego/

Zlecającego 

Informacje potwierdzające 
spełnienie warunków 

określonych w pkt 7.2.2)  

Wartość robót 
(zadania) 

wykonanych przez 
Wykonawcę     

PLN brutto/netto  
 

Czas realizacji 
początek 

dzień /                 
m-c /                
rok  

koniec 

dzień /                  
m-c /                   
rok  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

 

  

 

……….. - nawierzchnia asfaltobetonowa   
[min. 1000 m2] 

 
……….. - nawierzchnia z kostki brukowej   
[min. 550 m2] 

 
……….. - kanalizacja deszczowa   
[min. 150 mb] 
 

  
       ……………  - o łącznej wartości 

[min. 870.000 zł]        
  
Uwaga :  
1. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
2. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczenia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 

2b ustawy Pzp należy dołączyć oświadczenie/dokument wskazany w pkt 8.3.1 

 

____________ dnia __ __ ____ roku                                      

  __________________________ 
                   (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 



 
 

                                              Formularz 3.2.2.b Roboty mostowe 
 

 

 
 

 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

WIEDZA I DO ŚWIADCZENIE  
 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

  Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole - Łubniany 
od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa - I etap 

    
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy 

poniżej wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia 

Poz. 

Nazwa Wykonawcy 
( podmiotu ), 
wykazującego 

posiadanie wiedzy                    
i doświadczenia 

Nazwa i adres 
Zamawiającego/

Zlecającego 

Informacje potwierdzające 
spełnienie warunków 

określonych w pkt 7.2.2)  

Wartość robót 
(zadania) 

wykonanych przez 
Wykonawcę     

PLN brutto/netto  
 

Czas realizacji 
początek 

dzień /                 
m-c /                
rok  

koniec 

dzień /                  
m-c /                   
rok  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

 

  

 

 
 
         ……………  - o łącznej wartości 

[min. 800.000 zł]        
  
Uwaga :  
1. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
2. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczenia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 

2b ustawy Pzp należy dołączyć oświadczenie/dokument wskazany w pkt 8.3.1 

 

____________ dnia __ __ ____ roku                                      

  __________________________ 
                   (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
 
 
 
 
 



 
 

Formularz 3.2.3. 
 

 
 
 

 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

POTENCJAŁ TECHNICZNY  

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole - Łubniany 
od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa - I etap 

 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy 

poniżej wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i  urządzeń technicznych osób, dostępnych nam 
do realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 

Poz. Wymagane narzędzia , wyposażenie zakładu                  
i urządzenia techniczne  

Wyszczególnienie (nazwa i parametry 
potwierdzające spełnianie wymagań) 

Liczba 
jednostek 

1. koparka samojezdna   – 1 szt.  

2. samochód samowyładowczy – 2 szt. 

 
 
 
 

3. piła do cięcia asfaltu – 1 szt.  

4. płyta do zagęszczania – 1 szt.  

5. spycharka – 1 szt.  

 
Oświadczamy, że: 

1. dysponujemy narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi 
wymienionymi w poz. …………… wykazu, 

2. * nie dysponujemy narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi 
wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz polegając na potencjale 
technicznym innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy 
Pzp, będziemy dysponować tymi zasobami, na dowód czego załączamy 
oświadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 8.3.1 IDW. 

 
 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

  

     __________________________________ 
               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika ) 

 
 
 
*) niepotrzebne skreślić 



 
 

Formularz 3.2.4. 
 

 
 
 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA                             
ZAMÓWIENIA  

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 
  Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole - Łubniany 

od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa - I etap 
  

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy 
poniżej wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  
 

Poz Stanowisko Wymagania stawiane na stanowisku 
Nazwisko                  

i imi ę 

Kwalifikacje  
zawodowe,  doświadczenie  

i wykształcenie  
potwierdzające spełnienie 

wymagań 

1 

kierownik 
budowy i 
robót 
drogowych  
- 1 osoba  
 

doświadczenie: 
 – min. 5 lat  stażu pracy  oraz  min. 3 lata   
pracy na tym stanowisku  od uzyskania 
uprawnień, 
    - uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami w branży drogowej.        
 

  

 
2 

kierownik 
robót 
mostowych 
- 1 osoba  

doświadczenie: 
 – min. 5 lat  stażu pracy  oraz  min. 3 lata   
pracy na tym stanowisku  od uzyskania 
uprawnień, 
    - uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami w branży mostowej. 

  

 
3 

kierownik 
robót  
wod.-kan. 
- 1 osoba      

doświadczenie: 
 – min. 5 lat  stażu pracy  oraz  min. 3 lata   
pracy na tym stanowisku  od uzyskania 
uprawnień, 
    - uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami w branży wod.-kan. 

  

 

Oświadczamy, że: 
1. Dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, 
2. * Nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz 

polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi 
osobami, na dowód czego załączamy oświadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 8.3.1 
IDW. 

 

Uwaga: Dla osób, dla których wymagane jest posiadanie uprawnień należy dołączyć 
oświadczenie zgodnie z pkt 8.2.5 IDW. 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku           __________________________________ 
                (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika ) 

*) niepotrzebne skreślić 



 
 

  
Formularz 3.2.5. 

 
 
 
 
 

( pieczęć Wykonawcy /Wykonawców ) 

 

OŚWIADCZENIE 
 o posiadaniu uprawnień przez osoby wskazane  

w Formularzu 3.2.4.   

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole - Łubniany 

od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa - I etap 
 

oświadczamy, że osoby podane w Formularzu 3.2.4.  w poz. ………... przewidziane 
do wykonania niniejszego zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane 
wymagane przepisami Ustawy Prawo Budowlane oraz aktualne zaświadczenia  
potwierdzające członkostwo w/w osób we właściwej Izbie Samorządu zawodowego. 

 

  

 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 

_______________________________ 

              (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 



 
 

UMOWA NR ....... / R / 2013 
 
Zawarta w  dniu .........................   w Opolu   
pomiędzy: 
Powiatem Opolskim -   Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu,   
ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, 
zwanym dalej  Zamawiającym, reprezentowanym przez ………………………………… 
 

a ......................................................................................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez 
....................................................................................................................................................... 
została zawarta umowa następującej treści: 
                                                                        
                                                                            § 1 
 
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 

w dniu .................. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu. 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia:   

 
 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole - Łubniany 

od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa - I etap 
 
  

-  zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ............. i warunkami określonymi w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), Dokumentacji projektowej (DP) oraz 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST), stanowiących załączniki do umowy, 

 
      a   Zamawiający zobowiązuje się zapłacić  cenę umowną w wysokości: 
 

            - netto ( bez VAT )      - ................................ zł 
            -  podatek VAT 23 %  - ................................. zł  

                 -  brutto                        - ................................. zł  
               ( słownie brutto:  .................................................................................................... ) 
 

 Ostateczna wysokość wynagrodzenia ustalona będzie w oparciu o pomiary powykonawcze robót    
  według  cen jednostkowych ustalonych w ofercie Wykonawcy. 
 
3.  Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w: 
     w PKO BP I O/Opole nr  67 1020 3668 0000 5302 0015 7115 
     na konto Wykonawcy w ......................................................................................................... 
     
nr ................................................................................................................................................... 
      w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.  
 
3.1 Dopuszcza się jedną fakturę przejściową oraz drugą fakturę końcową. Podstawą 
wystawienia faktury przejściowej będzie protokół odbioru częściowego wraz z zestawieniem 
wykonanych robót potwierdzonych ilościowo i jakościowo przez Inspektorów Nadzoru 
odpowiednich branż oraz Kierownika Obwodu Drogowego w Kotorzu Małym. 
 



 
 

3.2. Dopuszcza  się zmianę ceny jednostkowej jedynie w przypadku ustawowej zmiany 
stawki podatku VAT  na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy. Przez dostosowanie 
ceny jednostkowej brutto rozumie się korektę o kwotę wynikającą z różnicy w wysokości 
podatku VAT. 

 
§ 2 

 
Umowa będzie zrealizowana w terminie: do 30 sierpnia 2013 roku. 

 
§ 3 

  
1.  Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu 
pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc  od daty odbioru ostatecznego, który zostanie 
przeprowadzony po zakończeniu realizacji całości robót objętych niniejszą umową. 
Dochodzenie roszczeń z gwarancji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń 
Zamawiającego z tytułu rękojmi. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
 
2. Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  ………….. zł. 
    W dacie zawarcia umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie…………………..  
 
3. Zabezpieczenie w wysokości 70% zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania  
   zamówienia (po odbiorze ostatecznym wykonania robót) i uznania przez Zamawiającego za  
   należycie wykonane o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30  
   dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym. 
 
4. Pozostała część zabezpieczenia (30%) pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu  
    rękojmi za wady zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upłynięciu terminu rękojmi. 
 
5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której   mowa w ust 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
ustalonym w trakcie odbioru  w okresie trwania rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania 
tych wad. 

 
§   4 

 

 1.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy  za ilość rzeczywiście wykonanych  
      i odebranych robót w asortymentach określonych w specyfikacji istotnych warunków   
      zamówienia. 
 
 2. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do jego prawidłowego 

wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 
wcześniej do przewidzenia będące w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 
zamówieniami dodatkowymi  rozliczone zostaną  w ramach oddzielnej umowy (umów). 

 
§  5 

 

Bezpośredni nadzór nad realizacją robót w imieniu Zamawiającego sprawować będą 
Inspektorzy Nadzoru poszczególnych branż oraz Kierownik Obwodu Drogowego w Kotorzu 
Małym reprezentujący interesy Zamawiającego  przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót ze specyfikacjami technicznymi, przepisami,  zasadami wiedzy  technicznej 
oraz  postanowieniami  niniejszej umowy. 



 
 

 
    §  6 

 
    Podstawą wystawienia faktury końcowej  będzie protokół odbioru ostatecznego robót wraz  
    z zestawieniem wykonanych robót potwierdzonych ilościowo i jakościowo przez    
    Inspektorów Nadzoru odpowiednich branż oraz Kierownika Obwodu Drogowego w  
    Kotorzu Małym. 
 

§  7 
 

1. Zamawiający dokonuje odbioru ostatecznego z udziałem Wykonawcy,  sporządza protokół  
    odbioru  robót, który określa sposób i termin usunięcia wad  jakościowych.  
    Protokół podpisują strony umowy. 
 
2. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego   
    terminu  zakończenia robót. 
 

§  8 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary  pieniężne: 
     a)  za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji robót określonego w § 2 umowy oraz   
          terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia   
          umownego  brutto określonego w § 1 umowy,   
     b) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego  z przyczyn zależnych od   
         Wykonawcy w wysokości 10 %  wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 1   
         umowy. 
 

2. Zamawiający  zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku     
    odstąpienia od  umowy z przyczyn  zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % za   
    wyjątkiem przypadku  określonego w ust. 3 oraz  za wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 145    
    ustawy Pzp. 
    Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy za   
    wykonanie robót.  
 

3. W przypadku opóźnienia realizacji robót przekraczającego 21 dni - z winy Wykonawcy, 
    Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć   
    Wykonawcę  karami jak w pkt 1b. 

§   9 
 

Wykonawca  jest odpowiedzialny  i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych  
powstałych w związku  z  zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności   
cywilnej za  szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób   
trzecich – powstałe w   związku z prowadzonymi robotami.   

 

§   10 
 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest    
     wyczerpać drogę  postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do   
     Zamawiającego. 
 
2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia    
    Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia. 
 



 
 

3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie 
    w  terminie o którym mowa w ust. 2  Wykonawca może się zwrócić do właściwego  
    rzeczowo i miejscowo  dla  Zamawiającego  sądu powszechnego. 
 

§  11 
 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie  
   w formie pisemnej   podpisanej  przez obie strony – pod rygorem nieważności. 
 
2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku  gdy: 

a. zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy; 
b. wystąpiły zamówienia dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowego 

wykonania zamówienia dot. robót , których wykonanie stało się konieczne na 
skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na 
termin realizacji zamówienia; - zmiana tylko o taka ilość dni jaka jest niezbędna 
do wykonania zamówienia dodatkowego lub zamiennego; 

c. zmianie uległy stawki podatku VAT. 
 

§  12 
 

Wierzytelności objęte niniejszą umową nie mogą być przedmiotem przelewu  
wierzytelności, o którym mowa w art. 509 i następnych   Kodeksu Cywilnego. 

 
§  13 

 
W sprawach nie uregulowanych  postanowieniami  niniejszej umowy mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 
 

§  14 
 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 
 

                Zamawiający                                          Wykonawca 
 
     .....................................                 ....................................... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                     



 
 

KARTA  GWARANCYJNA  
 

sporządzona w dniu ……………………. 
 

1. Zamawiający (przyjmujący gwarancję) : Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu  
                                                                      45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 7 
 
2. Wykonawca (udzielający gwarancji): ………….…………………………………………………… 
 
                                                                ……………….……………………………………………… 
 
3. Umowa:                    Nr     ….  / R /  2013     z dnia    ………………………….. 
 
4. Przedmiot umowy:   

 
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole - Łubniany 

od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa - I etap 
 

5. Data odbioru końcowego (ostatecznego):  ……………………………………………….………….. 
 

Warunki  gwarancji 
 

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą Kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 
wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami 
wiedzy technicznej  i przepisami techniczno-budowlanymi. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

3. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia spisania protokołu 
odbioru końcowego w zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad przy 
odbiorze końcowym. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 
ujawnionych po odbiorze końcowym. 

5. W przypadku ujawnienia wady Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy na piśmie. 
6. Ustala się następujące terminy usunięcia wad: 

a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie 
      z  obowiązującymi przepisami – niezwłocznie;   
b) w pozostałych przypadkach – w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 

7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, 
stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich 
usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.  

8. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego. 
9. W przypadku, o którym mowa w pkt 7 Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę. 
10. Dokumentację powykonawczą i protokół przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania 

przechowuje Zamawiający. 
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 

nad usuwaniem wad. 
12. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

za wady przedmiotu gwarancji.                 
 

                           Wykonawca                                                          Zamawiający                   


