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Rozdzial A
INSTRTJKCJA DLA OFERENToW

l. lnformacja o dokumentach, jakie majqdostarczyc oferenci
2. Spos6b przygotowania ofetty
3. Krrteria kwalifikacyj ne ofertY
4. Ocena ofert
5. Wymagania dotyczqce wadiurn oraz zabezpieczenatalez:yrcgo wykonania umowy
6. Miejsce i iermin skladania ofert
7. Opis sposobu udzielania wyjadnieri dotycz4cych Specfikacji lstotnych warunk6w

Zam6wienia oraz o3wi adcznnte, czy zarnietza sig zwolai zebranie Wykonawcdw
8. Termin" do kt6rego oferent bgdzie zwiqzany zlozon4ofedQ
9. Miejsce i termin otwarcia ofert
10. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert
I l. Nazwiskq stanowiska sluzbowe oraz spos6b porozumiewania siQ z pracownikami

zamawiaj4cego, uprawnionymi do bezpoSre&dego kontaktowania siQ z oferentami
12. Srodki odwolawcze dostQpne dla oferenta w trakcie proc€su przgtargowego
13. Powiadomienie o wyniku posgpowania przelargowego
14. Formalno3ci, jakie powirmy zostac dopelnione po zakoriczeniu przetargu w celu zawarcia

umowy.

1. Informrcia o dokumentach. irkie mris dost&rczvd ofcrenci
l.t. Do przetargu mog{ przystqttid wyl4cznie ci oferenci, kt6zy spelriaj4 warunki art. 22
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zam6wief publicznych (Dz.U. Nr 1 9, poz. 1 77)
1.2. OfedQ stanowi formularz oferlowy oraz i{me dokumenty, potwierdzaj4ce spelaienie przez
oferelta w)'naganych wanmk6w. Kazdy oferent moze zlozye jednq ofertQ, nie dopuszcza siQ
skladania ofert wariantowych. Aby oferta byla kompletna nalezy zlozyi:
1.2.1. Wypelniony i podpisany "FORMULARZ OFERTOWY', (kt6rego wzorzec
przedstawiono w rozlziale "8" niniejszej Specylikacji Istotnych Warunk6w Zalrr6wienia),
wraz Zal4cznikiem m I "O3wiadczenia ofercnta", i za3wiadczenia (a) oraz wypelnione
wszys&ie zal4czniki wyma4urc puez Zomawiaj4cego:

a) Zaswiadczenie z wla.Sciwego organu rejesaowego, ze Ofercnt jest uprawniony do
wyst{powania w obrocie prawnym (okreSlajqpe formQ prawn{ lub status pralrny,
miejsce rejestracji oraz siedzib,e, itp.);

Uragd.' Dokument wymieniony w pkt. (a) moze byi prz€dstav/iony w formie oryginalu lub
kopii poswiadczonej za zgodr.oge z oryginalem przez upowainion4 do tego instl.tucjQ lub
notanusza
2. Spos6b przvsotowanis ofertY
2. I . Oferta powinna by| zgodna z zasad,ami olaeilonymi w ustawi e z dn,ia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zam6wien publicanycb, oraz z wyrnienionymi nizej warunkami dodatkowymi .
2.2. Ofefia musi mied fomQ pisenuq i powinna byd sporzqdzona w jpzyku polskim, w sposob
fwaty (rlp. na maszyDie do pisaniq komputerze, dlugopis€m lub niescieralnym atramentem).
2.3. Oferta powinna zawierai:
a) imiQ, nazwisko, firmQ, nazwQ i dokladny adres oferenta, datp sporzqdzsnia oferty omz imiQ
i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania ofercnta w postepowaniu przetargowym;
b) qszystkie wymagane dokumenty, odwiadczenia i zallczniki, zgodnie z przedstawionym
powyzej wykazem;
2.4. Dokumenty po\l/irmy byd sporzqlzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiajqpego
wzorcami - zalqcanikami (zamieszczonymi w Rozdziale "E' niniejszej Specyftkacji).
2.5. Odpowiedzi muszq byC udzielone na wszystkie pytania zawarte w zal{cznikach.
2,6. Je2eli zabraknie miejsca nale2y dol4czyC dodatkowe strony.
2.7. Nalezy ponuDerowa6 kaida ze shon w miejscu do tggo przeznaczonym w pralvym
g6mym rogu na krzdej strode (wg wzoru podaoego w Rozdziale "E" niniejszej Specyfikacji).



2.8. Jezell p)'tanie postawione w zal{czniku nie dotyczy oferenta, nalezy wpisaC "nie

dotyczy".
2.9. Ofena naleiry pisad w jednym ci4gg nie pozostawiaj4c miejsc niewlpelnionych i
zaopatrzyd na koricu wlasnorqcznym podpisem oferenta b4d2 osob maj4cych prawo zaciqgai

zobowi4zania w jego imieniu.
2.10. Poprawki w ofercie musz4 byi naniesione w spos6b czltelny i om6wione w uwadze

zaopatrzorej wlasnorEcznynn podpisem oferenta lub osoby upowainionej. Niedopuszczalne
jesf wymaqryianie, korektorowanie i dokonpianie innych podobnych czyrmo3ci. Poprawki
cyfr i liczb nale2y pisad $ylazami.
Iirak zastrzezenia Oferenla w odniesieniu do informacji, o kt6rych mowa powyzej, i,e nie
mogq byd one udosQpdone inoym uczestnikom postgpowania lub zlozenie Ofefiy w jcdnej

czEsci bgdzie sku&owalo przyj€ciem po'ez Zunawiajqcego, zle tresd Oferty, wszelkich
oswiadczeri i zaSwiadczeri skladanych Fzez Oferenta jest jauna i moze zostae udostQpniona
innym ucz€stnikom postipowania.
2.1.2. Oferte nale2ry umiesciC w zamknietej, zapieczQtowanej kopercie, z umieszczonym na
niej adresem oferenta i napisem, Ofertt m wykotrenie oznakowania poziomego ".Ofed€

wlezy zabezpieczyt w spos6b niebudzqcych zadnych wetpliwo3ci' co do rno2liwodci jej

wczesniejszego otwarcia lub ujawnienia treSci oferty przez osoby nieupowairnione.
2.13. Doptszrz sic przed terminem otwarcia ofert, modyfikacje lub wycofanie wczedniej
zlozorcj ofQlry. W tkim wypadku oferent sklada pisemne oswiadczenie o modyfikacji lub
wycofaniu swojej oferty. Ka2da modyfrkacja lub pismo wycofuj4ce ofertq powinno byd
zapieczQtowane wedlug zasad obowiqzujqcych przy skladaniu ofert (przy czym koperta musi
by6 opatrzona dodatkowym napisern: "modyfilacja" lub "wycofanie").

2.14. Zadr/a ofeta nie zostanie zrnieniona po terminie skladania ofert, pod rygorem
wykluczenia z przelargu.
2.15. Bez wzglQdu na wynik przetargu, wszelkie koszty zwiqzate z przygotowaruem 1
zloi,eniem oferty poniesie oferent. Oferent takze pokryie koszty lustracji terenu prac.

3. KrYterir kwdifikrcvine ofertv

3.1. Oferta b€dzie podlegae ocenie po spelnieniu formalnych wymog6w okr€SloDych w
rozdziale A ust. I i 2 oraz spelnieniu nastqpuj4pych minimalnych kryteri6w kwalifikacyjnych:

> Oferent wymzi zgodQ Da 30 - dniowy termin platnosci od daty dorqczenia faktury do
siedziby Zamawiaj4ce go

4, Ocena ofcrt

4.1. Przed dokonaniem oc€ny ofert, wszystkie oferty zostan{ sprawdzone w celu
stwierdzenia, czy spelniaj 4 wymagania okredlone w dokumentach przetargowych.
4.2. Wyl4canie zakwalilikowane oferty (spehriajqce wszystkie wymogi formalne omz
minimalne kryteria kualifikacine) b9d4 oc€niane na podstawie danych przedstawionych w
FORMULARZU OFERTOWYM, wedlugjednego kryerium: cena ryczahowa - l00yo.
11o36 punklow zostanie obliczona wg. rzoru: ( Cn/Cof.b. x 100) x 100% - ilo36 punkt6w
Gdzie:
Cn -najnizsza cena spoird ofert nieodrzuconych
Cof.b cena ofedy badanej
100- wskaznik stab
100/o - proc€nlow€ zlraczenie kD4eriurn
4.3. Wyhcatie zakwalifikowane oferty (spelniaj4ce *szystkie wymogi formalne oraz
minimalne kryteria kwalifikacyjne) bQdq oceniane na podstawie danych przedstawionych w
FORMULARZU OFERTOWYM, wedlugjednego kryterium: ceny .
4.4. Ka2d4 ofertQ nie spelniajqp4 warunk6w formalnych (zawartych w rozAzi^le A ust. I i 2
niniejszej Specyfikacji oraz w zal4caniku Nr I "Oiwiadczenia oferenta" do FORMULARZA



OFERTOWEGO) oraz minimalnych kq'teri6w kwatifikacyjnych (okreSlonych w rozdziale A

ust. 3) odrz uca siQ.
4.5. lamawiajqcy WYKLUCZY z postepowania uczestnik6w, kt6rzy wykonlvali czynno3ci

zv/rryare z przygotowaniem prowadzonego postQpowania lub postugiwali siq w celu

sporzqdzeda oferty osobami uczestniczalymi w dokon)'taniu tych cz)'nnosci, z wyj4&iem

autor6w miejscowych plan6w zagospodarowania przesb:zennego, jezeli przedmiotem

postQpowania o udzielenie zam6wienia s4 prace prcjektowe wynikajece z miejscowych
planOw zagospodarowania przastrz€nnego, spotz{dzonych przFz tych autorc$ nie zlozyli

oSwiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialu w postQpowaniu lub dokument6w
potwierdzajqpych spilnianie tych warunk6w; zlorryli nieprawdziwe informacje maj4ce *plyw

na wynik prowa<lzonego postqpowaaia; nie wniedli wadium, w t,'rn r6wniez na przedluzony

okrei zwiqzania ofert4lub nie zgodzili siq na pnedluij€nie okresu zwi4zania ofert4.

4.6. Zanawiai€y odra.tca oferlQ. jezel i '

l) jest niezgodna z ustaw4 Prawo zam6wiei publicznych;

2) jej tresi Die odpowiada tresci Sp€c)fikacji Istotnych Wamnk6w Zam6wienia;

3) iej zlozenie stanowi cz)'n nieuczciwej konl-urencji w rozumieniu prz€pis6w o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rar4po nisk4 ceng w stosunku do przedmiotu zam6wienia;

5) znstala Aozona Vzez wykonawcE *ykluczonego z udzialu w pos4powaniu o udzielenie
zam6wienia ;

6) zawiera omylki rachuikowe w obliczeniu ceny, kt6rych nie moina poprawii na podstawie

art. 88 ustawy Prawo zam6wiei publicznych, lub blgdy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrziymania zawiadomienia nie zgodzil siQ na
poprawienie omylki rachunkowej w obliczeniu ceny;

8) jest niewazna na podstawie od4bnych przepisow.

Tamawiaj1cy zawiadamia uanoczednie wszystkich wykonawc6w o odrzuceniu ofert,
podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.6. Zamzwia)Ny przyzna zwn6wienie oferentowi, co, do ktorego oferty ustalono, iz
odpowiada ona wymaganiom przedstawionyn w dokumentach przetaryowych i kt6ry
zaoGrowal najniisz4 ceng ofertow4

5. Wym&qrnia dotvczace wedium oraz zabezDieczetria trdctvteso ti"vkonanir umowv

5,1. Zamawiaj4cy nie przewiduje tplacania wadium i zabezpieczenie nalez)tego wykonania
roMt

6. Mieisce i termin skl&drnir ofert

6.1. Miejsce skladania ofert: siedziba Zamawiaj4ca,go, to jest z'erzqt Dr6E Powiatowych
Wotomin uL Kobylkowska la w godzinech fl - l5m.
6.2. Temin skhd;ia ofert uplywa dnia ....,..............r o godzinie 1030.
6.3. Oferty zlozone po terminie zostanazwrocone bez otwierania.
6.4. Ofefiy moina dostarczy6 poczt4 lub osobiScie (potwierdzenie przyjQcia powinno by6
zawsze podpisane przez Zamawiajecego).

7. Opis sposobu udziehpis wvirsniei dotvczacvch SoecYlikrcii Istotnvch Wrrunk6w

wvkon&wc6w



7.1. Wyja3nienia udzielane bqd4 w trybie an. 38 ustawy z drtla 29 styczrlia 2004 r' Prawo

zam6wief publicznych, co oznacza, ,E Zatr:o'vriaj,qcy odpowie niezwlocafe na kazde

-pltat i" aoty"rece 
-Specyfikacji 

Istomych Warunk6w Zam6wienia' przesylaj$ jednoczeSrfe

tra<e wy.;Xnienia wszystkim, kt6rym dostarczono niniejsz4 SpecyfikacjQ Istotnych

Wanmk6; Zam6wienia (bez ujawniania il:idle zaptlania), chyb4 ze pro6ba o wyjasnienie

specyfikacji wptyngta do Zamawiajqcego na mniej ni2 6 dni- przed terminem skladania ofert'

i,z.'w ,u""gik"" uzasadnionyih przypadkach Zamawiajqpa zastrzega sobie prawo do

znodyfikowaia tre3ci dokumint6w zawieraj4cych Specyfikacjg lstotnych Warunk6w

Zam6wienia - dokonane uzupelnienia przekazuje si9 niezwlocznie wsrystkim oferentom i jest

to dla nich wiqz4ce.
7.3. Zamawiaj4cy nie przewiduje spotkania z oferentami.

8. Termin. do kt6reqo wvkonawca bedzie zwiazanv zloiona oferta'

8.1. Termin zwi{zania ofertqupbrya po 30 drisch liczac od terminu skladania ofert

9. Mieisce i termitr otwarci& oferl

9,1. Otwarcie ofert nast4pi niezwlocznie po upll'r'vie ostatecznego terminu skladania ofert

;;sbr"g" w rozdzidJ A ust. 6.2 niniejszei Specyfikacji, o qodt- l-lm rl siedzibie

Zanawialqcego,Zarz4d Dr6g Powiarowych Wolomin ul' Kobylkowska la pok6j nr 8'

9.2, Otwarcie ofe jestjawne.

10. Informicie o trvbie otwarcir i ocetrv ofert.

10.1. Otwarcie ofert odbqdzie siQ zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zam6wierl publicznych w

rniejscu i czasie wskazanyrn w niniejszej Specyfikacji.
10.2. Otwarcie ofert nast4pi w nastgpujlcej kolejnosci:
a) oferty z napisem "WYCOFANIE OFERTY.".
b) oferty z napisern "ZMIANA OFERTY.";
c) pozostale ofefty zgodnie z kolejnosciq ich dozenia.
tb.3. Zamawiajacy bedzie oglaszal przy otwieraniu of€rt infomacje zgodnie z att 86 ustawy

Prawo Zam6wiert Publicznych, oftz inne szc zeg6ly 'kt6re Zamawiaj4cy uzna za istotne'

1 I . I . Osob4 upowaznionA do kontakt6w z oferentami jest: Bronislawa Borkowsk4 iospektor'

05-200 Wolomin ul. Kobylkowska 14 tel. (O 22 776 19 40)
11.2. Jakiekolwiek pr6by *?'llvania przez oferenta na decyzje Zamawiaj{cego, dotycz4ce

oceny ofert lub przyznania kontraktu, mog4 spowodowad odrzucenie jego oferty'

12. Srodki odwolawcz€ dosteDle d|� ofcrent& w tirkcie Drocesu Drzetarqowego

13.1. Oferenci, kt6rych prawny interes zostal naruszony w rez''tltacie zl8dnartta ptzez

Zamawiajqcego zasad ptzuryowdzatia zam6wierl" okreSlonyoh w ustawie Prawo zam6wiei

publicznych i dn. Zg.Ot.ZOOqr. majq prawo odwolania sig zgodnie przepisami zawarttmi w

Dziale III Rozdzial 2 wyzej wymienionej Ustawy.

6

kontsklowanir ria z oferentrmi



13. Powisdomienie o wvniku DosteDowsnir Drzeiarqowcgo

2.1, Wynik pnetargu zostanie ogloszony na tablicy informacyjnej Zwawiq:1ryego - z'atzqd
Dr6g iowi,rtowych Wolomin ul. Kobylkowskr h . Ponadto .o r-e+taci: postQpowania
prr"i"rgo*"go wszyscy uczestricy przetargu zostanq powiadomieni pisemnie, z podaniem

oferenla, kt6ry wygral Przetarg.
2.2. Wybrany oieient-zostanie powiadomiony przez Zanawiajrycego listem- poleaonym na

J". poA-i pot oferenta w jego ofercie' niezwlocanie po oglosz€niu wynik6w przetargu i

wezwany do podpisania umowy.

ztwarci! umowv

14.1. Umowq zawiera sig w trybie zgodnym z art. 94 ustawy z fuia 29 stycznia 2004 r' Prawo

zarn6wief publicznych.

15. Srodki ochronv ora*nei

l.Srodki ochrony prawnej oke3lone w niniejsrym dziale prryslugujq wykonawcom i

uczeshrikom konkursu, a tak2€ innym osobom' jezeli ich interes prawny w uzyskaniu

zam6wienia doznal lub moir doznaC uszczerbku w wyniku naruszenia przEz Tamaviaiqcego
przepis6w ustawy.

2. Przed uplywem terminu do skladanla ofet w przypadku naruszenia ptzez zamawiajryego
przepis6w ustawy Srodki ochrony prawnej przyslugujQ roqniez organizacjom zrzeszaj{cym

wykonawcow wpisanym na listg organizacji uprawnionych do wnoszenia Srodk6w ochrony
prawnej, prowadzon4 przez Prezesa UrzQdu.

3, Przez orgwizaqe z'zeszajqpe wykonawc6w, o kt6rych mowa w ust. 2' nalezy rozumie6
podmioty dzialajqce na podstawie przepisow o:

l) izbach gospodarczych;

2) rzemiosle;

3) samorz4dzie zawodowym niekt6rych przedsiQbiorc6w;

4) organizaajach pracodawc6w;

5) samorzqdach zawodowyah archit€kt6w, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow'

4. Wpisu na liste, odmowy wpisu lub skestenia z listy, o kt6rej mowa w ust. 2, dokonuje
Prezes Urzpdu w drodze decyzji administracyjnej.

5. Lista organizacji, o kt6rej mowa w ust. 2, podlega ogloszeniu w Biuletynie Zam6wiei
Publicanych.

Rozdzial B
OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIEMA

1. Okreslenie Drzedmiotu zam6wienir

].1� P.zedmiotem zam6wieniajest wykonanie oznakowania poziomego drog powiatowych :
1.1.1 Wolomin - ul, Arnii Krajowej,. ul. Sasina, ul. Fieldorfa + rondo, ul. Wileiska' rondo
w miejsc. Majdan, droga powiatowa ff 01134 od ronda wraz ze skrzyzowaniem z droge
0 1 1 3 5
1.1.2. Kobylka - ul Wolominska z roodem, ul. Szeroka, ul. Zagofczyka' ul. RQczajska



1 . I .3 . Radzyrnin - Wyszynskiego, droga relacji Beniamin6w - Radzymin ze skrzyzowaniem

przy ul. Slary Rynek
1.1.4-ZqbUr ul. J. Pilsudskiego + rondo
1.1.5. Tluszcz ul. Wanzawsk4 Przemyslowa' droga od miejsc Mi4se do miejsc Kury

Przejicia dla pi$zych (przf, szkohch) - w miejscowo*:i Zabki ul' - Batorego, Oss6w'
postitiri"ta, PoswieLe, Nowe Rqczaje, Z'agoiciniec, Bialki' P6lko, Wolornin ul Armii

frajowej, fizef6w, bqbr6wka, Guzowata' Zalubice, Stryjki, Stach6wka' Slupno, Tuze, Urle

Zakres roMt obejmuje malowanie linii:
a) Linie krawq&iowe { P-74 P7b ( 2x4 x 0'24)
b) Linie segregacyjne - ( P-I, P-3, P4, P-6)
a) Przejscia dla pieszYch (P-10)
d) Inne elementy (obwiednie P-21 + stzalki, P-8a/b + P-13' P-12)

1.2, Roboty nalezy wykonac zgodnie z obowi{zujqpymi przepisami, normami tcchniczn)'rni

oraz Szczeg6low4 Specyfikacj4 Techniczn4 z:i'rymik w2'
1.3. K*di z oferent6w winien odwiedzii miejsce wykonywania rob6t celem sprawdzenia

warunk6w zwiry,anych z wykonaniem prac bqd4cych przedmiotem przetargu omz celem

uzyskania dodatiowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza

sii moztiwoSe roszczef Wykonawcy z gtulu blgdnego skalkulowania ceny lub pominigcia

element6w niczbQdnych do uykonania umowy.
3. Zam6wienie naleiry wykonad do dnia 29.12'2007r' - jest to ostaleczny termin zglosz€nia

wykonanych rob6t do odbioru koticowego.

Rozdzirl C
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CEITry

1. Cenr ofertv

1 . 1 , CenQ oferty nalezy podawac w oparciu o kalkulacjE cenow4 zal4czon4 do oferty'

1.2. Ceny nalezy podawaC w ZLOTYCH POLSKICH (podawanie ceny w inny spos6b moze

sDowodolrad odtzucenie oferty).
1.3. Cena ofertowa powinna obejmowaC kompletne wykonanie przedmiotu zm6wienia

okrcSlonego w Rozdziale B niniejszej Sp€cyfikacji zgodwe z dokumentacja techniczn{

bgdqpq w posiadaniu Zamawiaj4cego oraz przy zastosowaniu obowiazujqpych norm'

13. 
-Przy-wycenie 

roMt w celu okre3lenia ceny ofedowej, oferent sprawdzi dokurnenty
przetaxgowe.
1 .5. Cenq ryczaltow4 traktowac nalezy j ako stalq i niezmienn4.
1.6. Zam;wiajqcy nie przewiduje pro*adzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru

naj korzystniej szej ofeny,
l.i, Zamawiaj4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w posttpowatfu

1.8 . Pozostale warunki zostaly przedstrawione w rozdziale D niniejszej specyfikacji'

Niniejszq Specyfi kacj g Istotnych
Warunk6w Zam6wienia z3iwle'izil

Wolomin, dn 2007-02-28



FORMULARZ OFERTOWY

strona

Rozdzial D
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

I. l. Zamawiajqcy zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiqzuje sig wykonac na

rzecz Z^rflawiajqcego oznakowania poziomego dr6g powiatowych zgodnie ze

statymi organizacjami ruchu i Szczeg6low4 Specyfikacj4 Techniczn4

2. Zarzqd Dr6gViwiatowych kaZdorazowo przekaZe faxem zlecenie podpisane

przez Pana Waldemara Jeznacha lub osobQ przez niego upowaznion4

dotyczqce rodzaju i zakresu prac z terminem ich wykonania'

3. i czynnolci odbioru sporzqdza sig protok6l odbioru rob6| ktory powinien

zawiera( ustalenia poczlnione w toku odbioru.
4. Protokol odbioru rob6t podpisany przez obie strony umowy, Zanawtajqcy

dorgcza Wykonawcy w dniu zakohczenia odbioru. Dzieri ten stanowi datg

odbioru a protok6l odbioru rob6t - podstawq do wystawienia faktury przez

WykonawcA.
II- l. Lqczna wal1oSi wynagrodzenia wykonawcy nie moze przekroczyi kwoty

21. brutto (slownie: zl. 00/100 gr')

podatek VAT godny z obowi44ujqcymi przepisami, w przypadku

wczesniejszego przekroczenia tej kwoty umowa wygasa z dniem przekroczenia'

2. Nale2noSi za wykonane oznakowanie poziome bQdQ obliczane przez lloczyn

iloSci poszczeg6lnych rob6t i stawki jednostkowej wg oferty Wykonawcy

stanowi4cy zal{cznik do umowY.
3. Zamawiajqcy przekaze na konto Wykonawcy nale2noS6 na podstawie

prawidlowo wystawionej faktury i protokolu odbioru, w terminie 30 dni od dnia

dorqczenia faktury do siedziby Zamawiajqcego
4. Strony ustalajQ jednomiesigcme okresy rozliczeniowe
IL Zamawiaj4cy zobowiqTuje sig do przekazania organizacji ruchu o kt6rych

m o u a w $  | u s l  | \  d n i u  p o d p i s a n i a  u m o w y  .
lV. Wykonawca zobowiqzuje siQ do:
l) Wykonania prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiqzuj4cymi

przepisami, w szczeg6lnoSci techniczno - budowlanymi oraz

obowi4zuj4cymi przepisami prawa i normamr.
2) Ochrony mienia i zabezpieczenia przecir'r poTarowego.

3) Nadzoru nad bezpieczeiistwem i higienqpracy.
4) Przekazania aprobat i atest6w na materiaty uZyte do wykonania przedmiotu

umo,r{y w terminie 3 dni od daty pisemnej proSby przekazanej faxem ptzez

Zamawiajqcego 
upehomocniony pr.edstawicrer

Datai
( podpis i piecze6)



IIORMT]LARZ OFtrRTOWY

5) zakoticzenia rob6t do dnia 31.12.2007r.
6) skompletowania i przedstawienia Zamawiajqcemu dokument6w

pozwalajqcych na ocenq prawidlowego wykonania przedmiotu umowy'

V. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kary umowne:
l) w wypadku odstEpienia od umowy z przyczyn, za kt6re ponosi

odpowiedzialnosc Wykonawca - w wysokosoi 20 Vo wynagrodzenia umownego

bnrtto za przedmiot umowy.
2) za z;whok9 w wykonaniu rob6t okre5lonych w zleceniu wymienionym w Q I

urt 2 - * wysokofci Q,2 oh za katldy dzieh zwloki liczone od waftoici brutto

umo\\ry o ktorej mowa w $ 2 ust I
3) Wykonawca jest w zwloce po uptywie termin6w ustalonych w zleceniu o

ktorl ch mowa w $ I ust. 2 niniejszej umowy.
4. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstqpienia od

umowy z przyczyn, za kt6re ponosi odpowiedzialno5i Zamawiaj4cy w

wysokosci l0 oZ wynagrodzenia umownego brutta za przedmiot umowy,

5.W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoici powodujqcej, 2e wykonanie

umowy nie leZy w interesie publicznym, czego nie moZna bylo przewidzied w

chwili zawarcia umowy, Zamawiaj4cy moze odstqrii od umowy w terminic 30

dni od powziEcia wiadomoSci o tych okolicmoSciach.
VI. l. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres

2. Bieg terminu, po uptywie, kt6rego wygasaj4 uprawnienia z q4ulu gwarancJi i

rqkojmi za wady rozpoczyna sig z dniem podpisania przez strony protokolu

odbioru rob6t.
VII. l. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nast4pii mog4 jedynie w fbrmie
pisemnej pod rygorem niewa2no6ci, na podstawie aneksu podpisanego przez

kazda ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maj4 zastosowanie

wla(ciwe przepisy prawa.
3. Ewentualne spory mog4ce wyniknqi miQdzy stronami rozstrzyga sqd

wlaSciwy miejscowo dla siedziby Zamawiaj4cego.
4. Niniejsza umowa zoslala sporzqdzona w trzech jednakowych egzemplarzach,
z czego d\^ta egzemplarze przezlaezone sq dla Zamawiajqcego i jeden

egzemplarz dla Wykonawcy.

Upelnomocn iony przedstawiciel
Prz-edsigblorshva

( podpi\ i  pieczQc)
I)atai

r 0



RozdzialE

FORMULARZ OFERTOWY

strona

FORMULARZ OFDRTOWY
Oferentr
1. Zarej estowana nazwa PrzedsiQbiorstwa:

2. Zareieslrowan) adres Przedsiebiorsl\ a:

3. Numer telefonu .

4. Numer fbksu:

6. Numer konta bankowego: .... .. ...

OF'ERTA

oferujemy wykonanie przedmiotu umowy za cenQ ryczahowQ brutto:

5 .  Adres  e-mai l :  . . . . . . . . .

Upelnomocniony przedstawici€l
PrzedsiQbiorstwa

( podpis i piecz€i)

1 l



ZAL^CZNIK ff I "Osuiodczcnia ofercnta"

IIORMULARZ OFBRTOWY

strona

O6wiadczenia oferenfa

OSw iadczam) . ,/e:
l) wyrazamy chQi uczestnictwa w przetargu nieograniczonym. pr7'eprowadzanego prez

Z,amawiai4cigo inie wnosimy sprzcciw6w do Specyfikacji Istotnych warunk6w

Zam6wienia.
2) spelniamy warunki udzialu w post9powaniu ( art., 22 ust I ustawy Prauo zam6uien

publicznych)
a. pnsiadamy upra*nienia niezbQdnc clo wykonania dzialalnosci lub czynnosci okrcslonych w

specylikatj i istotn) ch u arunlor.r ./amo\ icnia:
b. posiadamy niezbQdn4 wicdzq i do6wiadczenie oraz dysponujemy potencjalem technicznym

i osobowymi zdolnymi do wykonania zam6wienia;
c- znajdujemy sig w s1'tuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj4cej wykonanic

zarn6wienia:
d. nie podlegamy *lkluczeniu z poslQpowania o udzielenie zam6wienia na podstawie art 24

l1 zaioznaliSmy sig ze szczcgirlowymi warunkami przetrtgu zawartymi w Specyfikacji

Istotnych Warunkow Zamowier.jai 2e ptzyimujemyje bez zastrzezen;
l3) uwazamy siQ za zwiqzanych ofertq do termirlu wrxznosci of'erty' wskazanego w Specyfikacii

Istotnych Warunk6w Zamowienia i zobowi4zujemy siQ, w razte utrzymanra s1Q przy

przctargu. podpisac umuwq:
9) posiadamy wszystkie informacje niezbqdne do przygotowalia ofcrty i wykonania prac w

wl maganl m czasiel
l0) obejrzclismy miejsce. w kt6rym bQdtt wykonywane roboty;
1lj nie ztozyliSmy nieprawdziwych informacji rnaj4cych wplyw na wynik prowadzoncgo

poslQpowanla;
t21 Upowazniamy Powiat Wolomiirski lub jego upowaznionych przedstawicieli do
przeprowadzenia wszelkich badan majacych na cclu sprawdzenia odwiadczeir. dokumentilw i

przedlozonych informacji oraz do wyjaSnienia finansowych i technicznych aspektow tego

zgloszenia. Dla tych cel6w upowa2niamy kazdq osobQ publiczn4 bank lub przedsiQbio6twa

wymicnione w naszym 'FORMULARZU OFERTOWYM' do dostarczenia stosownej

informacji i uznanej przez Zamawiaj4cego za konieczn4 i wymagan4 w celu sprawdzenia

oswiadczei i inlbrmacji zawatych w naszej ofercic.

Upelnomocniony prz€dstawiciel
Przedsigbiorstwa

( podpis i piecz96)
D a t a :  . . . . .  . . . . . .  . .  . .  . . .  . . . .  .

t2
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FORMULARZ OFERTOWY

strona

ffi kontaktowai w celu uzyskania dalszych

informacji- je2cli bqd4 wymagane. podaje sig ponizej:

l4) Nazwiska os6b, kt6re w imieniu Wykonawcy przy utrzymaniu siQ ptzy ptzet gtt

podpisz4 umowq:
l .  . . . . . . .

faktury w siedzibie Zamawiaj{cego.
16) Udzielamy gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres - ": . 

" '

I 7j Oswiadc;y, iz LjernnicE przedsiQbiorstwa w rozurnieniu przepis6w o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, kt6re nie mog4 byi udostepnione innym uczestnikom postqpo\ aria

stanowi4 informacje zawarte w ofercie na stonach ff ' "

l5) Wyr^zarny zgodQ na realizacjQ faktur w terminie do 30 dni od daty zloZenia

Upelnomocniony przedstawiciel
Pn edsigbiorstwa

(podpis, pieczec)
Data:,,. . , , . . . . . . . . . . . . , , . . . , . . . .



T,alaczrlik nt 4 ,, Informacje na temat do6wiadczenia"

FORMULARZ OFERTOWY

stlona

lnformacja na temat dofwiadczenia

Nalezy wpisai wartos6 zrealizowanych zadaf o charakterze i zlo2onosci por6wnywalnej z

zakresem zadania bqd4cego przedmiotem zam6wienia wykonanych w czasie osratnich 3 lat'

UWAGA: Nalezy dol4czy6 referencje,

Upelnomocniony przedstawiciel
PrzedsiQbiorstwa

godpis, pieczq6)

L.p

PLN

N,qcznie

Data:

A



CZNIK nr 5 ..Kwal i doiwiadczenic u
FORMULARZ OFERTOWY

strona

t..p. lmiq nazwisko Stanowisko Wyksztalcenie
Praktyka w latach Rodzaj

uprawnieirOg6lem
W firmie
orelenla

Kwalilikacje personelu technicznego i pracownik6w na stanowiskach robotniczych

OWNIKA ROBOT

Nalezy podad do3wiadczenie w zakresie rob6t budowlanych o r6wnowaillym charakterze do

pzedmiotu zam6wienia (miejscc, lata pracy, stanowisko)

Upelnomocniony pzedstawiciel
PrzedsiEbiorstwa

(podpis, pieczQt)

Deklarowanr przcz Olerenta pracownik do pclnienia funkcji Kl UR

Imiq
Nazwisko

Stano$isko W y ksz.talceni e
Praktyka w latach Rodzaj

uprawnicrlOgolem
W firmie
Ol-erenta

Data:

1 5
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SZCZEGoLOWA SPECYFIKAC JA TECHNIC ZNA
(ssr)

oznakowanie Poziome dr6g

l �  Wst€p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST S4 wymagania szczeg6lowe dotyczece wykonania i odbioru

rob6t zwiqzanych z ozoakowaniem poziomym na drogach powietowych Powiatu

Wolomiiskiego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg(towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokunent prz€targowy i kontraktowy
pny zleafiij rcalizacii rob6t m drogach powiatowych
1.3. Zakres Robot objqtYch SST
Ustalenia zawarte w'niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwi4zanych z

wykonr'\raniem i odbiorem oznakowania poziomego na drogach o nawierzchni twardej'

I .4. Okreslenia podstawowe.
Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszazone na nawierzchni w postaci linii

ci4glych tub przerywanych, pojedynczych lub podw6jnych, strzalrck napis6w, symboli oraz

innych linii zwipanych z oznaczeniem okreSlonych miejsc na fuodze'
1.5. Og6lne wymagania dotycz4ce rob6t.
Wykoiawca iotoi lest oapodeaaalny za jako36 ich wykonania onz za ich zgodrto(( z

dokumentacj4 projektow4 SST i poleceniami inspelrtora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zanawiaj4cy w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekate Wykonawcy teren

budowy wraz uzgodnieniami w)'maganlmr uzgodnieniami prawnymi i administlacyjn)'ni,
dziennik budouy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej .
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projeitowa bedzie zawierae plany s,4uacyjne projekt6w organizacji ruchu

obejmuj4cych oznakowanie poziome.
1 .5.3 . Zgodno36 rob6t z dokumentacj 4 proj ellowa i S ST.
a) dokumentacja piojektow4 SST oraz doda&owe dokumenty przekazane pnez insp€ldora

nadzoru Wykonawcy stanowi integraln4 czQSi umo*y. a wymagania wyszczegolnione w

cho6by jednym z nich s4 obowi4zujqpe dla Wykonawcy'
b) WiLonawca nie mo2e wykorzysoryac blad6w lub Opuszczef w dokumentach
przetargowych, przetargowych a o ich odkryciu winien nafchmiast poirformowai insp€klom
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek,
e) W pr4padku rczbieznosci opis wymiar6w jest ws2niejszy od odczltu z rysunk4 d)
Wszystkie wykonaae roboty i dostaxczone matedaly b$4 zgodne z dokumentacj4 Fojekrow4
i ssr,
e) W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bqd4 w peloi zgodne z dokurnentacj4
projekowq-tuU SST i wplynie to na niezadowalaj4c{ jako3c rob6t' Wykonawca usunie
wadliwe oznakowanie poziome i roboty wykona ponownie we wla{ciwy spos6b na wlasny
koszt.
1,5.4. Z,abezpieczonie t€renu budowy.
a) Wykonawaa jest zobowigany do utrzrmania ruchu na tereoie roMt w okresie realizacji
zam6wienia i do zakorlczenia i odbioru ostatecaEgo rob6t,
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b) przed przyst4pieniem do rob6t Wykonawca przedstawi ?gnawiajPellt zatwierdzony

pi.j"tt o.g-i"*ji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresi€ ich trwania' W zalezno6ci od

potrzeb i posQpu roMt Fojekt organizxji ruchu powinien by6 aktualizowany przez

WykonawcQ na biezqco.
c)'W czasii wykonl'rrania rob6t wykonawca dostarazy, zainstaluje- i. kdzie utrzlm]'\tal

wszystkie czasowe' znaki i urz4dzenia zabezpieczaj$e takie jak: 
- zapory, Swiada

ostrzegawcze, sygnaly itp. zapeeniajac W ten sposob bezpieczeistwo pojazd6w i pieszych'

rt) Wykonawca zapewni stale warunki widoczro6ci w dzieri i w nocy znak6w i uzqdzen

zabezpieczajryych.
e) wszystkie naki, zqoty i iine uz4dzenia zabezpreczai4ce b€dQ akceptowane przez

insD€ktora nadzonl
1.5.5. Ochrona Srcdowiska w czasie wykon)'wanych rob6t
a) Wykonawca ma obowi@k znai i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy

dotyczqce ochrony Srodowiska natut-alnego,
b) w czasie trwania rob6t Wykonawca bQdzie podgjmowac rrszelkie uzasadnione kroki

majqce na celu stosowanie sig do przepis6w i norm dotycz4cych ochrony Srodowiska na

terenie i wok6l budowy oraz bqdzie unikad uszkodzeri lub uci{zliwoici dla os6b i ter€n6w
przyleglych, a wynikaj4cych ze ska2nnia. halasu lub innych przyczyn powstalych W

nastQpstwie jego dzialania.
c) Wykonawc4 stosujqp siQ do wymagan zawartych w SST' bQdzie mial szczeg6lny wzgled
na Srodki ostroznosci i zabezpiecznia prznd zanieczyszrznniem zbiomik6w i ciek6w
wodnych substancjami toksycznyrni oraz moidiwo5ci powstania poiaru,
1.5.6. B€zpieczenstwo i higiena pracy.
a) podczas realizacji roMt Wykonawca bQdzie przestrzegae przepis6w dotyczqpych
bezpieczeistwa i higieny piacy,
b) Wykonawca ma obowiq4ek z:d;bab, aby personel nie wykonywal pracy warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speldaj4cych wymagai sanitamych'
c) Wykonawca zapewni i bgdzie utrryrn)ryal wsznlklLe urz4dzena zabezpieczajqpe, socjalne
oraz sprzQt i odziez ochronnqdla ochrony zycia i zdrowia pracownik6w oraz
bezDieczeistwa na drodze.
d) \iVykonawca wJpelni wymagania z zakresu bhp we wlasnym zakresie, w ramach przyj€tej
ceny umorrnej .
1.5.7. Ochrona i utrzymanie rob6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronQ rot6t oraz wszelkich material6w i ttrz4dzei\
uzywanych do realizacji zam6wienia od daty rczpoczqcia do daty zakoticz€nia roMt (do
ostatecanego zakoliczenia przedmiotu umowy)
I .5.8.Stosowanie si€ do prawa i innych przepisow.
a) Wykonawca jest zobowiqzany znac wszystkie obowiqzujqpe przrpisy zwiqzane z
wykonyranymi robotami i odpowiadad za ich przestrzeganie podczas urykon)'rvania robot,
b) Wykonawca powinien prz€sfzegac pravr patentowych i odpowiada za wlpehienie
wszelkich wymagaf odnoSnie *ykorzystania opatentowanych urzqdzef" materiat6w lub
metod.
2. Matedalv
2.1, Biala farba drogowa na trazie rozpuszczalnik6w, jednoskladnikowa stosowana na zi-inno.
Farba musi posiadai Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym
wydane przez insq4ut Badawczy Dt6g i Most6w.
2.2. Rozpuszczalnik - do rozniehczania farby wolno uzylar5 tylko rczpuszczalnika
wskazanego przez produaenta farby i wymienionego w swiadectwie dopuszczenia do
stosowania w budo\^,nictwie drogolvym i mostowym wydanym dla farby. Przy myciu SprzQtu
do znakowania mog4 byc uf'te inne rozpuszczalniki.
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2.3. Matedal odblaskowy - odblask farby uzyskuje sig przez posypanie jej powierzchni'

bezpo5rednio po naniesieniu mikrokulkami szklanymi Mikrokulki -szklane 
powinny

"h*ukt"ryro*- siE uziamieniem 100'600 mikmmetr6w. Mit<rokulki powinny byi

oowierzciniowo UleDszone w celu wyeliminowania trudno6ci przy ich mzslpywaniu'
'lt4ikrokulki 

musz4 charakteryzowai siQ nastQpuj4q'rni cechami;
! - wspolczynnik zalamania 3wia0a - ponad l'50'
) - odpomoSci4na wodQ i chlorek sodowy,
! - zawarto6ci4 kulek z defektami mniejsz4 od 20%.

3. SDrz et
ltlz*korlr'*i" podluine musi byC wykonlvane wylqpznie sprzQtem rnechanican]'m -

malowarki hy&odylamiczne.
Znakowanie poprzecane moze byd wykonywane rQcznie Przy uzyciu szablon6t '

3.2. Sprzql rnusi by6 zintegrowany z systemem zmeclEnizowanego posyp)'v/anE

mikrokulkami szklanymi. Zestaw sprzptu powinien posiadac mo2liwo36 regulacji *ydajnoSci

nanoszonych material6w oraz gwarantowad rownomiemo3C ich podawani4 Elementy

oznakowania wykonlwane rQcznie mog4 byd rQcznie posj?)'rmne materialem odblaskow)'m'

Do oczyszczeria znakowanej powierzchni moime uzye szcTolsk meehanicznych'
3.3. SprzQt towarzyszqcy
Wykonawca musi dysponowaC pojazdami do rozstawiania pacholk6w, kt6re zabezpieczziT

Swieze znakowanie przed rozjechanien',
4. Tmnsport
+.t. l,tut".iuty do poziomego znakowania drog nalerry przewozii w qpowych

zapewniajqpych
szczelnodC opakowaniach handloraYch kr,'tymi Slodkami tmnsportu,
4.2. przy ruihu po drogach publicznych Srodki transportu powinny spelniac wymagania

wynikaj4ce z przepisow ruch drogowego.
4.3. Wykonawca powinien usuwai m biez4co, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pojazdami $Ykozysqrvan]'mi w czasie rob6t oraz przy dojazdach do terenu

budowy.
5. Wvkonanie Robot
5. l. l.Przygotowanie podloza
s].2.Pr1rd przyst4pieniem do oznakowania poziomego Wykonawca dokona wytyczenia
malowanych linii, strzalek i inny element6w oznakowania zgodnie z Dokumentacj4
Projektowq Trasowanie wykonywaC nalezy farb4o niskiej irywotnoSci.
Wyironawca Rob6t przed malowaaiem wykona oczyszczenie powierzchni malowanej z pylu,

kurzr i innych zarrieczyszcze'l' za pomocq szcmtek mechanicznych, rqcznych a w razie
potrzeby sprQzon',m Powiehzem.
5.1.3. Powierzchnia malowana musi byC sucha i czysta.
5.1.4, Temperatura powierzchni malowanej powirma by6 niemniejsza niz 10" C.
5.15. Wilgotno66 wzglgdna powietrza bqdzie zgodna z zaleceniami produc€nta torby lub

poniirj 85%.
5.2. Wykonanie oDakowaoia poziomego
5.2.1. W Celu dokladnego wykonania oznakowania poziomego mozna wykonai
przedanakowanie, Do wykonania przedzrakowania mozna stosowad nietrwal4 farbQ np- farb€
iilnie rozciefczon4 rozp:uszczl.tlr,i}iem. Zaleca Siq wykonl'wanie przed^akowania w postaci

cienkich lioii lub punkt6w.
5.2.2. Bezposrcdnio przed naniesieniem farba musi byi bardzo dobrze rozmieszana i
doprowadzona do lepko5ci roboczej, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy rozkladaniu
farby musi by6 zagwarantowane r6wnomieme rozlo2enie materialu znakujqpego, utrzymanie
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$uboici wa$twy, ilo5ci mikrokulek szklanych jak i geornehia oraz r6wne krawpdzie

znakowania
ii.f, wyt ony*-" ozrakowanie bp&ie posiadalo wymiary zgodne z ',Instnrkcj4 o znakach

drogouych poziomych oraz bqdzie wykonywane zgodnie z dokumgrltacjlyrgtektowa
j.Zl+ fiV*"fn" niizgodnoSci (dhg;Sc linii, szerokosci, niewladciwe linie) w rnalowaniu

soowodowane blQdami Wykonawcy zostanqzatarte na jego koszt'

5.2.5. Grubosi ankowania od 0,4 do 0,8 mm.
5.2.6. W przlpadku koniecznosci u$miQcia istniejqcego onakowania poziomego nalezy do

wvkonawcv. 
' 
iposob nie uszkadzaj4c nawierzcbni metod4 frezo\tania' piaskowania lub

t.i*i.oiu. 
'S.oaL 

zastosowane do usunigcia znak6w poziomych nie mog4 $?l]"wai ujemnie

ipta.npno<te, " rstkde, trwalos6 nowego oznakowania oraz wla-Sciwo6ci nawierzchni'

6. Kontrola iakosci Robot
a 1 . Wyk*"** -b6t J*t zobowiq-zany do prowadzerda stalej kontoli prowadzonych rob6t i

udostqpniania j ej $Tnik6w ifspeldorcwi nadzoru.
O:. #vm""i". -tOt kdzie pobieral do badania minimum 1 szt pr6b€k na kazde 500 ml

naniesionego oznakowania,
6.3. Wykonawca 3 nzy Qv zrniang rcbocz4 bqdzie sprawdzal temp€raturQ i wilgotnosd

wzglqdn4 powietrza.
O.+l ri tmtcie nanoszenia farby na powierzchniE malowania Wykonawca jest zobowi4zany

do prowadzenia kootroli w zahesie:
a) rodzaju i ilo3ci dodawanego rozpuszczalnika,
bi ilosci dozowanej farby (g/m2) na mokro i sucho metodq wazenia pb/tek koffiohych o

znanej powierzchni, pomalowanych standardowo (bez aniany prqdkoSci malowarki i innych

Darametr6w).
?.5. Po wykonaniu oznakowania poziomego nalezy wykonaa badania sprawdzajqpe spehianie

wymagari slawianych wobec ozrakowania poziornego, ohedlonych ll/-POD-97, w zakresie

barwy-oznakowania, widzialnoici w &ien i w nocy, szorstko6ci, trwalo5ci i czas schniQcia na

nawierzchni.
7. Obmiax RoMt
TrlJJ*r*a ou.iarow4 rob6t je st 1m2 pomalowanej powierzchni
7.2. Obmiar rcbot kdzie okreSlac faktyczr4 iloiC wykonanych robot zgodnie z dokumentacj4
projektow4 i SST.
8. Odbi6r Rob6t
8.1. W trakcie odbioru Rob6t inspeLtor nadzoru ocenia:
a) widoaznos6 oznakowania poziomego w dzief - ocena wizualn4
b) widocznoic oznakowania poziomego w nocy - ocena wizualrra,
c) szorstkodi powloki malarskiej - wg POD 97'
d) geometrii oznakowania poziomego (szerokodd linii' dtugo6d linii' dlugo*! cykltt'
roz-staw punkt6w naroinikowych) - przez dokonanie pomiar6w konfolnych) przez dokonanie
pomiar6w kontrolnych,
e) $lniki badan uzlskane wg pkt 65.
t.2. W przypadku uzyskania wlnik6w, kt6ie przekraczaj4dopuszczahe tolerancje, inspektor

moze wyk.luczye z odbioru czgsC lub caloSd rob6t i polecii ponownc ich wykonanie na koszt
Wykonawcy.
8.j, Odbioru ostatecznego nalezy dokonai po calkowitym zakofczeniu robot i usunigciu wad

stwierdzonych przy odbiorze.
9. Podstawa platnoici.
9. I . Cena iednostkowa I r# omakowania poziomego obejmuje:

> pnce pomrarowe,
> dostalczenie matcrial6w.
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oznakowanie rob6t.
oczyszcz.Enle podloza" .
wvanczenie i pomal owanie na nawierzchni pasiw i znak6w zgodnie z dokumentacj4
projektowq SST; .
ochrona znak6w prze d zntszrzenien ptzrz pojazny .

9.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna byd zgodna z dokumentacj{
projellow4 i kosztorysowq
10. Przepisv zwiazane
l. ustawa -Pmwo o ruchu drogowYm,
2. ustawa,- Prawo przewozowe,
3. Rozpo-qdzenie Minisra Transportu i Gospodaxki Morskiej orcz Spraw - .
We-nqtrmich i Administracji z dnia 3l lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnal6w

drogowych
4. *arunki techniczne, Poziome aEkowanie dr6g POD-97 IBDiM 1 997 l ''

5. Instrukcja o anakach drogowych poziomych.
6. obowi4zuj4ce normy dot. wyrcMw lakierowych i farb

Specyf ikacjq Technicaq
zaffierdzll

/

Wolomin, dn 2007-02-06
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