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ll oeóln! zakres roból obeimuię
l, Rozbiórkę isaniejących pl]t chodnikow_vch 50 x
2, montaź obrzeży o wł,m. 20x6 cm na podsypce piasko§ej z wypełn ieniem spoin piaskicm
3, lłykonanie nowe.j nawicrzchni chodnika 7 pb't bet o §ym, 50x50x7 om nd pods}pce cemento$o
_§0

W c€nie

_pią§ko,§,ej

7 \r_\pe]nieniem

spoin zapra!ła eem

of§ny należy ując calośó kosżtów Zwią,zanych z lemontem chodnika lącżnic z kosźami w}1voat malefialów ż rożbiórki na lega]ne. dostępnc

w} kona\rc},

ll1

orqarizacia i Drowadzenie roból]
Wsrystkie prace naleł realizo\rać zgodnie ż prżepisami Prawa Budo$lmrego. ZasadaDi sżuki budolvlanej. prżepisami bhp i ppoż,, a ua,$,any sprzęt nie spo\\,oduje
7żgrożęniabe7pieczeńst\ła ludżi i tlio obnił jakości robót,
2, Materia] 7 odzlsku naleł składo\łać naterenie prz}ległyn do budynkói\, z zachowaniem bezplęczeńst§,a ludzi.
3, w]"konawca Zorganiżuje miejsce prowadzenia prac \\e własnym Załlesie. w sposób nie powodu.iący 7agrożenja dla nieszkńców oraz osób trzecich przeby\\a.lar}ch §,
bud},nkarh i w obrębieterenu wykon}\ł,an!,ch prac. wvkona nie7będne zabezpieczcnia dojśćdo bud}nków
Wvkonawca jest odpoł'iedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakośćzastosotvanych materialów posiadajacl,ch ś{iadec§va dopuszczcnia do
\ł hudo$nlcl,|i Ic
ó. Roboty będą tv}kon},lvane przez osob], posiadające odpowiednie kwali]']kacje i uprawnlenia,

]
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ZabężDiecżęnie terenu Dro\\adżonvch robót:

końcowcgo odbioru,

v

zabezDieczenje interesów zamawiaiaccgo i osób trzecich:
1, \łykonawca odpo\ł'iada za wszelkie sżiody $yrządzonc Zamawiającemu i osobom lrzecim w okresie trwania robót 1poniesie koszty odszkodo\rania
2, W_""konawca poDosi {)dpowiedzialność prawną i finanso\łą Za §sżelkie szkody ul,nikłe Z żani§chanią zaniędbania idziałania nieżgodneso 7e sztuką budo\ylaną,

vI kontrola iakości robot:
l Wykonałcajest odpowiedzialny

,.a

pcłną kontro

lę j

aliościrobót i stosowanych materia}!,ł,

vll
l

oDis sDosobu odbiorlr i usuwania wąd]
Wvk onawca w trałcie realizacj i robót remontowyct} Zgłosi Zamarviaj ącemu do odbioru zakres prac ulegaj ąc} zakyci tt,

,

/Uho$ia./uie 5ie do ich nlś/ttlnc/ncgo u,Unlę!IJ

w prż}padku

st\r

ieidzenia wad W}k

on

a\ł,ca

zawierajacy atesr]- tcchnicm§ i cen}*fikaty uż}!"ch materiałó* btldowlan!,ch,
3. Podstawowym dokumentem ostetccznego (końcoweg(' odbioru robót jcsl protokól sporzadzon} \!ed{ug \łZoru usialonego pźez Zana\la]ącc8l,
4 W prż}'padku \ł}stąpienia wad Wykona§ca zobo§i€an),jest
do ich usunięcia \ł le.minie uzgodnionym z Zanu§,iającym, a tl.prz}padku żagrożcnia fiienia w tr,\bie

nalychmiasio§.yn

VIII sn,\óh

D17\ PolL,t!ania ofem - ofena Dorł inna,/a$ l(lac
Wypełniony i podpisanv fbrmular7 ołarto\\y §raz ż zalacznikicm Nr 1 iNr 2.
2. Adrcs lub siedzibę oferentą numel telefonu. akoalne Zaświirdozenie o dzialal ości8ospodarc7ej lub KRs. numer
3, Być opatrzona picćzątką wykonawc},. podpisem i datą sporządżenia

l,

lX

()cena olirh,:
l,Kryterium prży wyborże najkorą/stniejsżej

ccna lC) brufto - 807o
'l'ermin (T) dni _ 20% /ilośćdni

NlP RE(jON

ofert}, Jest:

na w)-konanie

zadani'

ocenabedżie dokonywana !r nŁ§tępujący sposób wedlug §zoru:

P-(Cn ] cb)\

100 pktx 80%+ (fn : Tb) x I00 pktx 20%
gdzie
liozba puntrlów przyznan)ch dla occnianc.J ol'elt\
najniższa cena brutto 7e Nsz},stkich waźnt,cb olĆr1
Cb - cęna brutto olerty oceniajcj
Tn tern]in najkrótszy ze \łszystkich ważn},ch olćrt
tcmrin olerlv oaenianej
2. Za otćnę najkorz!,sfuiejszą zostanie uznana ofcaa Z najĘ,żs7a liczbą prżvznanych punktów
3, cena ofcny winl]a być liczona do dwóch miejsc po prżecinliu.
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5, Zamawiający wvklucża ż postępowania o udzielenie zamówicnia Wvkonawcę, tlóry \\ okresie 3 lat prŻed ws7czĘciem postępowanią \\, §posób zawinion}
powżnie nafuszvł obowiązki żawodowc. co Zama\ł,iającyjest lt Stanie wvkażać za pomocą do\roln,Ych środków dowodorych,

x

'l'efmin skladania olańa
naleł zlożyć do l{.l0.20l9 roku

ofcrt_v

XI

|orma ż}oż§nia olćrt\
ofęrtę moma złożljc w formie:
-

]

piscnrn.j: w siedzibie Zamawiającego
laksem na numer: 22 755 68 12
w wersji elcktronicmej na e-mail: ttaa)zqmgrodzisk,pl
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Dodatkowe inłbnnacię

l, Zamawiając} zaslrżcga nożliwośćuniewżnienia 7amówjenia na kżdym elapie posiępo\łania beż podania przyczw

2

Dodatko\r€

info.macje moźna uż\,skać pod numerem telefonu 22 ?55 57 37 lub dro8ą eleklronicZną (pn,pt godz, 7:00

_

l5:00),

tłxtA6
tel. 0?2/ ?55t7]1,
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