
Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

…………………….………… 

       (pieczęć  Oferenta) 

 

  

 OFERTA   PRZETARGOWA 
 

          

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie 

38-400 Krosno  

ul. Bieszczadzka 1 

 

         
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonym na: 

 

„Odbudowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych” 

 
Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia za: 
 

Poz. 

Przedmiaru 

robót 

Opis Jm 
Ilości 

składowe 

Cena 

jednostkowa 

(netto) 

Wartość 

(netto) 

Wartość 

(brutto) 

1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

 
1.1 

Zabudowa ubytków nawierzchni bitumicznych 

mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi 

zamkniętymi z mechanicznym obcięciem krawędzi -

wyboje >3 cm 

 400,0 t 400,000    

1.2 

Ścięcie zawyżonego pobocza i odsłonięcie krawędzi 

jezdni wykonywane mechanicznie,wys. pobocza śr,20 

cm,na całej szerokości ,wykonywane mechanicznie z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi 

5-10 t na odl.do 1 km. Grunt kat.III (B.I.nr 8/96) 

 

1992R 

Kobylany-

Wietrzno 

400,0*0,5*0,2*2 m3 80,000    

1964R 

Korczyna - 

Korczyna 

Zawiśle 

610,0*0,5*0,2*2 m3 122,000    

1998R 

Trzciana-

Zawadka 

Rymanowska 

200,0*0,5*0,2*2 m3 40,000    

2413R 

Jedlicze - 

Długie - 

Żarnowiec 

950,0*0,5*0,2*2 m3 190,000    

2113R 

Pastwiska - 

Puławy 

750,0*0,5*0,2*2 m3 150,000    

1.3 ZABUDOWA PRZEŁOMÓW 

 
1.3.1 

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-

bitumicznych o grubości 8 cm 

 300,0 m2 300,000    

1.3.2 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o  



grubości 15 cm - przez analogię 60 cm 

 300,0*4 m2 
1 

200,000 
   

1.3.3 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w 

gruntach kategorii II-IV 

 

 300,0 m2 300,000    

1.3.4 

Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy 

odsączającej ,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 

cm,przy użyciu walca wibracyjnego 

 

 300,0 m2 300,000    

1.3.5 
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa 

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
 

 300,0 m2 300,000    

1.3.6 
Górna warstwa podbudowy z kruszywa 

łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
 

 300,0 m2 300,000    

1.3.7 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 

standard II,warstwa wiążąca,grubość warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem 

samowyład.do 5t 

 

 300,0 m2 300,000    

1.3.8 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 

standard II,warstwa ścieralna,grub.warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem 

samowyład.do 5 t 

 

 300,0 m2 300,000    

2 NAWIERZCHNIA 

 
2.1 

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych 

ulepszonych z bitumu 

 10550,0 m2 
10 

550,000 
   

2.2 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem  

 10550,0 m2 
10 

550,000 
   

2.3 

Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy 

tłuczniem kamiennym sortowanym,grubość warstwy 

ponad 10 cm 

 

 150,0*5,5*0,15 m3 123,750    

2.4 

Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy 

mieszanką mineralno-asfaltową,standard II,transport 

mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10 t na 

odleg.5 km 

 

 400,0*5,0*0,025*5+100,0 t 350,000    

 610,0*4,5*0,025*5 t 343,125    

 200,0*5,0*0,025*5 t 125,000    

 950,0*4,0*0,025*5+[(30,0+6,0)/2*10,0]*0,025*3 t 488,500    

 750,0*5,5*0,025*6 t 618,750    

2.5 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 

standard II,warstwa ścieralna,grub.warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem 

samowyład.do 5 t 

 

1992R 

Kobylany-

Wietrzno 

400,0*5,0 m2 
2 

000,000 
   

1964R 610,0*4,5 m2 2    



Korczyna - 

Korczyna 

Zawiśle 

745,000 

1998R 

Trzciana-

Zawadka 

Rymanowska 

200,0*5,0 m2 
1 

000,000 
   

2413R 

Jedlicze - 

Długie - 

Żarnowiec 

950,0*4,0+(30,0+6,0)/2*10,0 m2 
3 

980,000 
   

2113R 

Pastwiska - 

Puławy 

750,0*5,5 m2 
4 

125,000 
   

3 POBOCZA 

 
3.1 

Górna warstwa jezdni przy nawierzchniach żwirowych, 

kruszywo rozścielane ręcznie, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 8 cm 

1992R 

Kobylany-

Wietrzno 

400,0*0,5*2 m2 400,000    

1964R 

Korczyna - 

Korczyna 

Zawiśle 

610,0*0,5*2 m2 610,000    

1998R 

Trzciana-

Zawadka 

Rymanowska 

200,0*0,5*2 m2 200,000    

2413R 

Jedlicze - 

Długie - 

Żarnowiec 

950,0*0,5*2 m2 950,000    

2113R 

Pastwiska - 

Puławy 

730,0*0,5*2 m2 730,000    

 150,0*0,5*2 m2 150,000    

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 
4.1 

Zamknięcie emulsją asfaltową przy użyciu grysu 

kamiennego frakcji 2-5. Ilość kruszywa 8,0 dm3/m2, 

ilość emulsji 4,13kg/m2 powierzchni zabudowanych 

masą mineralno-asfaltową, 

 7000,0 m2 
7 

000,000 
   

4.2 

Rehabilitacja nawierzchni bitumicznych przy użyciu 

emulsji asfaltowej i grysów z zastosowaniem. skrapiarki 

przewoźnej lub remontera. - wyboje o głęb.1,5 - 3,0 cm 

 

 1500,0 m2 
1 

500,000 
    

RAZEM    

 
Cena netto (suma od pozycji 1 do pozycji 4.2 z kolumny „Wartość (netto)”): ......................................zł 

 

Cena brutto* (suma od pozycji 1 do pozycji 4.2 z kolumny „Wartość (brutto)”): ............................... zł;  

 
Słownie (cena brutto): ............................................................................................................................. 

 

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

 

*Cenę brutto stanowi cena netto + obowiązująca stawka podatku VAT 



 

1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 

i realizacji przyszłego świadczenia umownego.  
 

2.  Oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. 

 
3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z projektem umowy i nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie 

z projektem umowy – w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 
4. Przedmiot zamówienia zrealizujemy  

Sami / z udziałem Podwykonawców / jako Konsorcjum 
 

(właściwe podkreślić) 

 

4.1. Opis części zamówienia realizowanego przez Podwykonawcę*: 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ....................................... 

*Wypełnić w przypadku wykonywania zamówienia z udziałem Podwykonawców 

 

 
4.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku, 

gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 
 

5. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone 

w SIWZ oraz, że złożyliśmy wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.  

 
6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

 
7. Uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

8. Oświadczam, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, że  

należę / nie należę 

(właściwe podkreślić) 

do grupy kapitałowej** w skład, której wchodzą następujące podmioty (podać dokładne adresy 
danych podmiotów): 

 

1). ............................................................................................................................................................... 

2). ............................................................................................................................................................... 
3). ............................................................................................................................................................... 

4). ........................................................................................................................ ....................................... 

**Wypełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej 

 

 

9. Aktualne dane Wykonawcy: 

 

Tel.: ………………………. 

Fax.: ………………………. 

e-mail: ...................................... 



 
 

10.Dokumenty dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.  
 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) ......................................................................................... 
b) ......................................................................................... 

c) ......................................................................................... 

d) ......................................................................................... 
e) ......................................................................................... 

f) ......................................................................................... 

g) ....................................................................................... 

h) .......................................................................................  
  

Na  ………. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 

 

 
Miejsce i data …………………...........    Podpisano*** ………………………… 

 

*** /podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym 

pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań/. 


