Sanok dn. 10.09.2018r.
ZP.2521.20.2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej do 30 000 EUR
ZAMAWIAJĄCY:
Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
ul. Witkiewicza 8
38-500 Sanok

I.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza do złożenia oferty cenowej
Liczba Zadań 2
Zadanie nr 1
Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) 61 sztuk obiektów mostowych
będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.
Zadanie nr 2
Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) 240,861 km dróg
powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych – liczba zadań 2
II. Opis przedmiotu zamówienia:
zgodnie z złącznikiem nr 1 SST

III. Termin wykonania zamówienia:
25 październik 2018 r.
IV. Forma złożenia oferty :
Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć na adres :
Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok
z dopiskiem na kopercie:
„Oferta – przeglądy podstawowe (roczne) obiektów mostowych”
„Oferta – przeglądy podstawowe dróg powiatowych „
Nie otwierać przed 18.09.2018r. godz. 11.00”
V. Termin złożenia oferty :
Oferty powinny być złożone w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sanoku, ul. Witkiewicza
8 , 38-500 Sanok w terminie do 18.09.2017 roku, do godziny 10.00.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba zadań 2
Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sanoku , ul. Witkiewicza 8 ,
38- 500 Sanok , w dniu 18.09.2017 r., o godzinie 11:00

Otwarcie ofert jest jawne.
VI. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego :
tel. 13 46 42 445
Danuta Ziajka, Grzegorz Michałek

VII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy zarząd dróg w Sanoku
k 1, tel. 13 4642 445;
inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym zarządzie dróg w Sanoku
jest Pan Paweł Rogoz , tel. iod@pzd.sanok.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
**
;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Specyfikacje zatwierdził :
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
Wojciech Naparła

………………
Data
……………………………………..
(pieczątka / nazwa i adres Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do zapytania nr sprawy ZP.2521.20.2018z dnia 10.09.2018 r. o koszt realizacji usługi
polegającej na:

Zadanie nr 1 :

Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) 61 sztuk obiektów mostowych
oferuję(emy) wykonanie zdania nr 1 za wykonanie przeglądu 61 sztuk obiektów zgodnie z warunkami
określonymi w zapytaniu:
w cenie netto: .....................................................PLN
słownie zł ………………………………………………………………………………………….
podatek VAT .............................................. PLN
cena brutto zł ..........................................................PLN
słownie ……………………………………………………………………………………………..
Zadnie nr 2

Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) 240,861 km dróg powiatowych
będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.
oferuję(emy) wykonanie zdania nr 2 zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu:
za wykonanie przeglądu 240,861 km dróg
w cenie netto: .....................................................PLN
słownie zł ………………………………………………………………………………………….
podatek VAT .............................................. PLN
cena brutto zł ..........................................................PLN
słownie ……………………………………………………………………………………………..
1. Oświadczam(y), że zdobyłem(liśmy) konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty.
2. Oświadczam(y), że dysponuję(emy) odpowiednimi osobami oraz posiadam(y) niezbędną wiedzę
i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się w przypadku przyznania mi(nam) zamówienia, do
zawarcia umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. RODO1) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* (W przypadku gdy wykonawca
nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)).
6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część umowy są :
1. Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.poz.1202 z późn.zm.), w
szczególności:
- decyzje w sprawie nadania uprawnień budowlanych
- wpis do właściwej organizacji samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem
z określonym w nim terminem ważności.

………………………………………….
(podpis Wykonawcy)

Zał. nr 1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZP.2521.20.2018
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 1
Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) 61 sztuk obiektów mostowych
będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.
Zadanie nr 2
Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) 240,861 km dróg
powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku.

Przeglądy dróg wraz z ulicami według załączonego wykazu obejmują wykonanie oceny stanu
technicznego wszystkich elementów drogi, opracowanie protokołów z kontroli dla każdej
drogi, podpisanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z
załączeniem danych z przeglądów, przekazanie materiałów w postaci papierowej i
elektronicznej. Długość dróg powiatowych objętych przeglądem – 240,861 km.
Przeglądy obiektów mostowych według załączonego wykazu obejmują ocenę stanu
technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, ocenę jego estetyki oraz otoczenia,
stwierdzenie wszystkich widocznych uszkodzeń obiektu i jego wyposażenia, stwierdzenie
ewentualnej konieczności wykonania ekspertyzy stanu technicznego, opracowanie
protokołów z kontroli dla każdego obiektu, podpisanych przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z załączeniem danych z przeglądów, przekazanie
materiałów w postaci papierowej i elektronicznej. Ilość obiektów mostowych objętych
przeglądem – 61 szt. (powierzchnia całkowita obiektów –11151,22 m2, długość całkowita
obiektów –1376,90 m).
Okresowa kontrola dróg powiatowych na terenie powiatu sanockiego (przegląd roczny), musi
być wykonana zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).
Okresowej kontrola obiektów mostowych, zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na
terenie powiatu sanockiego (przegląd roczny), musi być wykonana zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Okresowa kontrola dróg powiatowych (przegląd roczny).
a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, zgodnie z wymaganiami i w sposób,
wynikający z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przeprowadzania przeglądów
okresowych dróg, a w szczególności:
· ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),
· ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222z późn.
zm.),
· ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137
z późn. zm.),

· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów
oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz.
582),
· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784 z późn. zm.),
· rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2016 poz. 124z późn. zm.).
b) Długość dróg powiatowych objętych przeglądem – 240,861 km.
c) Zamawiający przekaże niezwłocznie po podpisaniu umowy wykaz dróg powiatowych oraz
ich przebieg, a także wykaz przepustów wraz z ich lokalizacją.
d) W ramach kontroli zostanie dokonana:
- wizualna ocena stanu technicznego nawierzchni jezdni,
- wizualna ocena stanu technicznego pozostałych elementów pasa drogowego i jego
wyposażenia, tj. chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki postojowe i autobusowe, pobocza,
skarpy, nasypy, elementy odwodnienia wraz z przepustami, oświetlenie, elementy stałej
organizacji ruchu,
e) Przegląd roczny dróg powiatowych musi być przeprowadzony przez osobę (osoby)
posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, upoważniające do
kontrolowania stanu technicznego dróg, należącą w okresie wykonywania kontroli do
odpowiedniej izby inżynierów budownictwa i legitymującą się aktualnym zaświadczeniem
wydanym przez tę izbę.
f) Kontrola okresowa ma być przeprowadzona z podziałem poszczególnych dróg na odcinki o
długości nie przekraczającej 500 m, z zastosowaniem ocen punktowych, nadawanych według
kryteriów, wag i przyjętej skali punktowej uzgodnionej z Zamawiającym przed rozpoczęciem
prac.
g) Każda ocena, określająca stan techniczny wybranej grupy elementów występujących na
danym odcinku referencyjnym drogi, dodatkowo powinna być opatrzona indywidualnym,
odpowiednim dla danej sytuacji, opisem oraz ewentualnym komentarzem lub zaleceniem.
h) W czasie kontroli stanu technicznego dróg, oprócz oględzin i podstawowych pomiarów,
należy wykonać dokumentację fotograficzną miejsc krytycznych zagrażających
bezpieczeństwu użytkowników dróg. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, które mogą
spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo
katastrofę budowlaną należy bezzwłocznie poinformować Zamawiającego i przekazać mu
kopię protokołu kontroli celem podjęcia odpowiednich działań.
i) Po dokonaniu okresowej kontroli Wykonawca opracuje protokoły z kontroli dla każdej
drogi.
j) Opracowania i forma ich przekazania.
Wersja papierowa:
- protokół z kontroli dla każdej drogi wraz z danymi z przeglądu – w ilości 1 szt.,
- zestawienie zbiorcze o stanie dróg powiatowych – w ilości 1 szt.,
Wersja elektroniczna (na nośniku DVD) w ilości 1 szt.:
- protokół z kontroli dla każdej drogi wraz z danymi z przeglądu (format PDF),
- zestawienie zbiorcze o stanie dróg powiatowych (format PDF),
- zestawienie uszkodzeń zidentyfikowanych podczas kontroli okresowej.
2) Okresowa kontrola obiektów mostowych( przegląd roczny)
a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, zgodnie z wymaganiami i w sposób,

wynikający z obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, dotyczących przeprowadzania
przeglądów okresowych obiektów mostowych, a w szczególności:
· ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
· ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn.
zm.),
· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów
oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz.
582),
· rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r.. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.735 z późn. zm.),
· Instrukcja przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich – załącznik do
zarządzenia nr 14 z dnia 7 lipca 2005 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
b) Ilość obiektów mostowych objętych przeglądem – 61 szt. (powierzchnia całkowita
obiektów – 11151,22 m2, długość całkowita obiektów – 269,83 m).
c) Zamawiający przekaże niezwłocznie po podpisaniu umowy wykaz obiektów mostowych
oraz ich lokalizację.
d) W ramach kontroli zostanie dokonana:
- dokumentacja fotograficzna poszczególnych obiektów mostowych,
- wizualna ocena stanu technicznego obiektów mostowych i ich przydatności do
użytkowania,
- ocena estetyki i otoczenia obiektów mostowych,
- ocena wszystkich widocznych uszkodzeń poszczególnych obiektów i ich wyposażenia,
- ocena zmian powstałych w czasie użytkowania obiektów,
- ocena konieczności wykonania ewentualnej ekspertyzy stanu technicznego,
- ocena sposobu wykonania zaleceń z poprzedniego przeglądu.
e) Przegląd roczny obiektów mostowych musi być przeprowadzony przez osobę (osoby)
posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, upoważniające do
kontrolowania stanu technicznego obiektów mostowych, należącą w okresie wykonywania
kontroli do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa i legitymującą się aktualnym
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
f) Kontrola okresowa ma być przeprowadzona z podziałem poszczególne obiekty mostowe, z
zastosowaniem ocen punktowych, nadawanych według kryteriów, wag i przyjętej skali
punktowej, uzgodnionej z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.
g) W czasie kontroli stanu technicznego obiektów mostowych, oprócz oględzin,
podstawowych badań i pomiarów, należy wykonać dokumentację fotograficzną miejsc
krytycznych zagrażających bezpieczeństwu użytkowników obiektów wraz z wykazem
potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów obiektów mostowych wg zał. wzoru
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia
ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo katastrofę budowlaną należy bezzwłocznie
poinformować Zamawiającego i przekazać mu kopię protokołu kontroli celem podjęcia
odpowiednich działań.
h) Po dokonaniu okresowej kontroli Wykonawca opracuje protokoły z kontroli dla każdego
obiektu mostowego.
i) Opracowania i forma ich przekazania.
Wersja papierowa:
- protokół z kontroli dla każdego obiektu mostowego wraz z danymi z przeglądu
i dokumentacją fotograficzną – w ilości 1 szt.
Wersja elektroniczna (na nośniku DVD) w ilości 1 szt.:

- protokół z kontroli dla każdego obiektu mostowego (część opisowa i zdjęciowa) wraz z
danymi z przeglądu (format PDF).
Odbiór opracowanej dokumentacji związanej z rocznymi przeglądami obiektów
mostowych i dróg zostanie dokonany po przedłożeniu w siedzibie Zamawiającego
kompletu dokumentów.
Informacja o zawartości segregatora powinna być podana 2 razy (na wierzchu
segregatora i w środku). Jednostka wykonująca przeglądy roczne przekaże opracowania
w oparciu o protokół przekazania prac.
Zamawiający w ciągu 7 dni sprawdzi przekazane materiały i podpisze protokół zdawczo
– odbiorczy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.

3. Przewidywany termin wykonania zamówienia: do 25 październik 2018 r.
4. Płatność będzie realizowana przelewem, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawcę faktury, zgodnie z warunkami umowy.
Osoby upoważnione do kontaktów: Danuta Ziajka, Grzegorz Michałek – Powiatowy Zarząd
Dróg w Sanok, tel. 13 46 42 445.

Umowa nr ………………….
Zawarta w dniu …………………….. roku w Sanoku pomiędzy: pomiędzy Powiatem
Sanockim ul. Rynek 1 , 38-500 Sanok NIP 687-17-86-679 - Powiatowym Zarządem Dróg
w Sanoku ul. Witkiewicza 8 , zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, który
reprezentuje:
Wojciech Naparła-Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku , na podstawie
pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia 15 marca 2016r Uchwała Nr 68/2016
przy kontrasygnacie Pani Janiny Groń– Głównego Księgowego Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku

a …………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez :
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego ( zgodnie z art. 4 pkt. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z późn. zm. do niniejszej umowy ta ustawa nie ma zastosowania )
o następującej treści :
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn.:
1.1. Zadanie nr 1
Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) 61 sztuk obiektów mostowych
będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.
1.2 Zadanie nr 2
wykonanie przeglądów podstawowych ( rocznych) 240,861 km dróg powiatowych będących
w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

2. Wykonawca wykona wszystkie prace zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
spełniając wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1 a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2018 , poz.1202 ze zm.), zgodnie
z zakresem rzeczowym, oraz wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej
stanowiącymi integralna część umowy i będącymi załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy
oraz zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz wymagane
prawem uprawnienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Wraz z zakończeniem umowy Zamawiający przejmuje nieodpłatnie prawa autorskie do
opracowanych przez Wykonawcę przeglądów dróg i mostów .
5. Wykonawca dołączy do wykonanych przeglądów oświadczenie, że jest ono wykonane
zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami
i wytycznymi i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu
ma służyć.

§2
Za wykonanie przedmiotu zgodnie z § 1 umowy ustala się wynagrodzenie za wykonanie
Za wykonanie przedmiotu zgodnie z § 1 umowy ustala się wynagrodzenie za wykonanie
przeglądów podstawowych ( rocznych) 240,861 km dróg powiatowych będących w zarządzie
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku :
Zadanie nr 1
netto: …………………..zł
słownie: ………………………………………………………………………………………..
brutto : …………………zł
słownie zł:……………………………………………………………………………………….
zadanie nr 2
netto: …………………..zł
słownie: ………………………………………………………………………………………..
brutto : …………………zł
słownie zł:……………………………………………………………………………………….

§3
Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:
- odbiór końcowy, polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonywanych
robót zgodnie z umową.
§4
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
niniejszej umowy na zasadach określonych w przepisach prawa oraz w niniejszej umowie.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku
z wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a

będące następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku
należytej staranności.
3. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać w czasie prowadzenia i wykonywania prac
przepisów o bezpieczeństwie ruchu drogowego.
4. Wykonawca w czasie wykonywania prac powinien w szczególności przestrzegać
bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie wykonywanych
prac.
§5
Realizacja umowy będzie się odbywać w okresie od dnia podpisania umowy do
dn.25 październik 2018r.
§6
1. Wypłata wynagrodzenia będzie dokonana na podstawie faktury wystawionej na Powiat
Sanocki ul. Rynek 1 , 38-500 Sanok NIP 687-17-86-679 , odbiorcą faktury i płatnikiem
będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ,ul. Witkiewicza 8 , 38-500 Sanok
po przekazaniu dokumentacji i wystawieniu faktury w terminie 30 dni.

§7
W przypadku niewykonania zamówienia zamawiający ma prawo do odszkodowania w
wysokości 10% wartości zamówienia. W przypadku poniesienia większych strat przez
zamawiającego z przyczyn opóźnienia oddania dzieła, przysługuje mu prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§8
W razie stwierdzenia wad w wykonaniu zamówienia wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego ich usunięcia.
§9
Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Wykonawca.
§ 10
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, podpisanej przez obie strony.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 12

Wszelkie sprawy mogące wynikać w związku z niniejszą umową rozstrzygane będą przez Sąd
Rejonowy w Sanoku.
§ 13
Umowę sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze stron.
„ Zamawiający „ :

„ Wykonawca „ :

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy
Numer ewidencyjny (JNI):
L.p.

Element

1

Nasypy i skarpy

2

Dojazdy w obrębie skrzydeł

3

Nawierzchnia jezdni

4
5

SzacunkoTryb wy- Jednostka
wa liczba
konania
miary
jednostek

Wyszczególnienie rodzaju prac

Cena jednostkowa
[zł]

Nawierzchnia chodników,
krawężniki
Balustrady, bariery ochronne,
osłony

6

Belki podporęczowe, gzymsy

7

Urządzenia odwadniające

8

Izolacja pomostu

9

Konstrukcja pomostu

10

Konstrukcja dźwigarów
głównych

11 Łożyska
12 Urządzenia dylatacyjne
13 Przyczółki
14 Filary
15

Koryto rzeki, przestrzeń
podmostowa

16 Przeguby
Konstrukcje oporowe,
skrzydełka
Urządzenia ochrony
18
środowiska
17

19 Zakotwienia cięgien
20 Cięgna
21 Urządzenia obce

Ogółem wartość robót [zł] (netto):

Wykonawca przeglądu
Tytuł, imię i nazwisko

Data

Podpis

Uwagi

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:
Stanowisko

Tytuł, imię i nazwisko

Data

Podpis

Uwagi

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania uzgodnili:
Stanowisko
Tytuł, imię i nazwisko

Data

Podpis

Uwagi

Wartość
robót
[zł]

