Kowalewo Pomorskie, 13.11.2014 r.
GKiM.271.19.2014
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
(56) 684 10 24, fax (56) 684 10 71

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Przedmiot zamówienia: opracowanie stałej organizacji ruchu drogowego dróg gminnych
znajdujących się na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z uzyskaniem decyzji
zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych.
2. Termin wykonania zamówienia: do 01.06.2015 r.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać opracowanie stałej
organizacji ruchu drogowego dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy – zgodnie
z załącznikiem nr 1, w zakresie oznakowania pionowego i poziomego wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego
i oznakowania dróg gminnych.
W załączniku nr 1 Zamawiający wskazał, które z dróg, będących przedmiotem opracowania, są
drogami gruntowymi, utwardzonymi oraz wskazał, które z dróg posiadają zatwierdzoną organizację
ruchu drogowego.
3.2. Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
a) plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt
dotyczy,
b) plan sytuacyjny w skali 1:1000 zawierający:
– lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego, dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się
zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
– parametry geometrii drogi,
– opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, uzasadnienie
projektowanych zmian.
3.3. Kserokopię map zasadniczych oraz map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 zabezpiecza
Zamawiający. W przypadku, gdy przekazane przez Zamawiającego kserokopie map z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego nie będą wystarczające, Wykonawca dokona zakup odbitek map
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Golubiu-Dobrzyniu we własnym
zakresie.
3.4. Planowany zakres prac projektowych:
a) uzgodnienie z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych organizacji ruchu
drogowego,
c) uzyskanie opinii wymaganych do uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu drogowego
i oznakowania dróg gminnych,
d) uzyskanie decyzji zatwierdzającej projektu organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg
gminnych.
3.5. Dokumentacja powinna obejmować w szczególności:
a) projekt organizacji ruchu drogowego wraz z wszystkimi uzgodnieniami w 5-ciu egz. + wersja
elektroniczna na płycie CD,
b) wykaz dotyczący zmian, uzupełnienia, bądź posadowienia nowych znaków w 2 egz. + wersja
elektroniczna na płycie CD (format xls).
3.6. Projekt organizacji ruchu drogowego powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa, m.in.:
a) Ustawą dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn.
zm.),
b) Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393
z późn. zm.),

-2c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późn.
zm.),
d) Rozporządzeniem 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 2003 r., nr 177, poz. 1729),
e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389).
4. Opis warunków udziału w postępowaniu.
4.1. Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadającą niezbędne uprawnienia w zakresie wykonywanej
działalności.
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) formularz ofertowy (wg zał. nr 2);
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami (wg zał. nr 3),
3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia do projektowania wskazane w pkt 4.1 (wg zał. nr 4).
6. Wymagania dotyczące wadium:
6.1. Informacja na temat wadium: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100 gr).
6.2. Wykonawca wnosi wadium w wysokości 300,00 zł w pieniądzu na rachunek Zamawiającego nr 58
9496 0008 0000 1720 2000 0052 w Banku Spółdzielczym Kowalewo Pomorskie.
7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowania ofert.
8.1. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.
8.2. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną
do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku
podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.
8.3. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez oferenta lub osoby
upoważnione.
8.4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
8.5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 5.
8.6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
8.7. Zaleca się dokonanie wizji terenowej drogi będącej przedmiotem dokumentacji projektowej.
9. Opis sposobu obliczenia ceny:
9.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem podatku VAT – jeżeli występuje.
9.2. Cena może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy.
9.3. Cena oferty winna obejmować wszelkie zobowiązania związane z opracowaniem organizacji ruchu,
łącznie ze sprawdzeniem stanu istniejącego w terenie.

-310. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
10.1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrzenia,
jeżeli została złożona w określonym przez zamawiającego terminie.
10.2. Ofertę należy sporządzić według wzoru „formularz ofertowy”, stanowiący załącznik nr 1
do niniejszego zapytania.
10.3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:
Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

10.4. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym oferentom,
wypełniającym wymagania kryterialne, zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: a / b * 100
a - cena oferty najtańszej
b - cena oferty badanej
10.5. Wynik - realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta jest
najkorzystniejsza, tj. uzyska najwyższą ilość punktów.
11. Termin składania ofert:
11.1. Oferty należy składać do dnia 21.11.2014 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Kowalewie Pom., Plac Wolności 1 w zamkniętych kopertach oznaczonych „Oferta – wykonanie
projektu organizacji ruchu drogowego dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy Kowalewo
Pomorskie”.
12. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12.1.
Wynik
postępowania
zostanie
ogłoszony
zgodnie
na
stronie
internetowej:
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
12.2. Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu
umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.
12.3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
12.4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5.
Załączniki:
1. Wykaz dróg gminnych.
2. Formularz ofertowy.
3. Wykaz osób.
4. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.
5. Projekt umowy.
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym
nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego,
zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/2014 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 16.04.2014 r. w sprawie
wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach
równowartości kwoty 30 000 euro.

Z up. Burmistrza
/-/
mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza
J.Jesionkowska

Załącznik nr 2

GKiM.271.19.2014

OFERTA
1) Ja/My niżej podpisani:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
z siedzibą w ...............................................................................................................................................
składamy niniejszą ofertę na opracowanie stałej organizacji ruchu drogowego dróg gminnych
znajdujących się na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z uzyskaniem decyzji
zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA
(bez podatku VAT)
- cyfrowo
- słownie

............................................. zł netto
...................................................................................................
...................................................................................................

% PODATKU VAT
- kwota podatku

.................................... %
.......................................................... zł

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA
(z podatkiem VAT)
- cyfrowo
- słownie

............................................. zł brutto
...................................................................................................
...................................................................................................

2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, akceptujemy go w całości i w przypadku
wyboru naszej oferty podpiszemy ją na warunkach określonych w projekcie.
3) Oświadczamy, że do wykonania określonych prac i czynności posiadamy niezbędne uprawnienia,
wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz znajduje się w sytuacji finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.

...............................................
miejscowość i data

......................................................
pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3

....................................................
(pieczęć Oferenta )
Wykaz
osób przewidzianych do wykonania zamówienia
Lp

Imię i
Nazwisko

Wykształcenie i uprawnienia

Lata
doświadczenia

*np. umowa, umowa zlecenie itp.

...............................................
miejscowość i data

......................................................
pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4

..........................................
(pieczęć oferenta )

Oświadczenie
o posiadanych uprawnieniach
Oświadczamy że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane prawem uprawnienia.

...............................................
miejscowość i data

......................................................
pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 5

- projekt Umowa nr GKiM.271.19.2014
zawarta w dniu ..............
pomiędzy Gminą Kowalewo Pom. reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Andrzeja Grabowskiego, zwaną dalej „Zamawiającym”, NIP: 5030022196
a ................................................................................................................................................ .................
.................................................................................................................................,reprezentowaną
przez ................................................, zwanym dalej „Wykonawcą”, NIP: …................................
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie stałej organizacji ruchu
drogowego dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z uzyskaniem
decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych.
2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać opracowanie stałej
organizacji ruchu drogowego dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy – zgodnie
z załącznikiem nr 1, w zakresie oznakowania pionowego i poziomego wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego
i oznakowania dróg gminnych.
3. W załączniku nr 1 Zamawiający wskazał, które z dróg, będących przedmiotem opracowania, są
drogami gruntowymi, utwardzonymi oraz wskazał, które z dróg posiadają zatwierdzoną organizację
ruchu drogowego.
4. Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
a) plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt
dotyczy,
b) plan sytuacyjny w skali 1:1000 zawierający:
– lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego, dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się
zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
– parametry geometrii drogi,
– opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, uzasadnienie
projektowanych zmian.
5. Kserokopię map zasadniczych oraz map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 zabezpiecza
Zamawiający. W przypadku, gdy przekazane przez Zamawiającego kserokopie map z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego nie będą wystarczające, Wykonawca dokona zakup odbitek map
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Golubiu-Dobrzyniu we własnym
zakresie.
6. Planowany zakres prac projektowych:
a) uzgodnienie z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych organizacji ruchu
drogowego,
c) uzyskanie opinii wymaganych do uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu drogowego
i oznakowania dróg gminnych,
d) uzyskanie decyzji zatwierdzającej projektu organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg
gminnych.
7. Dokumentacja powinna obejmować w szczególności:
a) projekt organizacji ruchu drogowego wraz z wszystkimi uzgodnieniami w 5-ciu egz. + wersja
elektroniczna na płycie CD,
b) wykaz dotyczący zmian, uzupełnienia, bądź posadowienia nowych znaków w 2 egz. + wersja
elektroniczna na płycie CD (format xls).
8. Projekt organizacji ruchu drogowego powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa, m.in.:
a) Ustawą dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn.
zm.),
b) Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393
z późn. zm.),
c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późn.
zm.),

-2d) Rozporządzeniem 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 2003 r., nr 177, poz. 1729),
e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389).
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą
starannością i poziomem wiedzy oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić wszelkie materiały i dokumenty, będące w posiadaniu
Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac oraz na poprawienie ich jakości.
3. Wykonawca oświadcza, że będzie twórcą opracowania będącego przedmiotem umowy i że nie
będzie ono obciążone prawami na rzecz osób trzecich.
4. W przypadku niekompletności opracowania objętego niniejszą umową, albo stwierdzenia wad
wykonawca zobowiązany jest do wykonania opracowania uzupełniającego, bądź usunięcia i pokrycia
w całości kosztów z tego wynikających.
5. W przypadku stwierdzenia nieścisłości w zaprojektowanym oznakowaniu lub niedostosowaniu
istniejącego oznakowania, poprzez wprowadzenie zmian we wcześniej zatwierdzonej organizacji ruchu
dla dróg określonych w załączniku nr 1, Wykonawca dokona wprowadzenia stosownych zmian oraz
uzgodnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca, od dnia otrzymania zastrzeżeń.
Wykonawcy, z tego tytułu, nie przysługuje prawo zwiększenia wynagrodzenia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli postępu realizacji przedmiotu umowy.
7. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach
w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający do nadzoru postanowień umowy ustanawia swojego przedstawiciela w osobie: Joanna
Jesionkowska, tel. 56 684 15 79 wew. 66.
9. Wykonawca do realizacji postanowień umowy ustanawia swojego przedstawiciela w osobie:
…............................... .
10. Zmiany przedstawicieli Zamawiającego/Wykonawcy nastąpi poprzez pisemne zawiadomienie, bez
sporządzenia aneksu do umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji całości zamówienia w terminie do dnia 01.06.2015 r, tj. do
opracowania projektu organizacji ruchu drogowego, zatwierdzonej wcześniej przez Zamawiającego
oraz uzyskania wymaganych prawem opinii i decyzji zatwierdzającej organizację ruchu drogowego
i oznakowania dróg gminnych.
2. Przez termin realizacji zamówienia należy rozumieć datę podpisania końcowego protokołu zdawczoodbiorczego zatwierdzonego projektu przez Zamawiającego.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie. Zamawiający
dokona odbioru w ciągu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia opracowania do odbioru.
4. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
5. Wszelkie braki, wady lub usterki stwierdzone podczas wykonywania czynności odbiorczych,
Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy bez dodatkowego wynagrodzenia do dokonania
wszelkich uzupełnień, a także poprawienia wad lub usterek jakie zostały stwierdzone podczas odbioru.
Niekompletność lub stwierdzone wady lub usterki Wykonawca usunie w ciągu 30 dni roboczych od dnia
spisania stosownego protokołu odbioru.
§4
1. Za wykonanie całości prac będących przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
brutto w wysokości ................... zł (słownie: ................... zł 00/100), wraz z podatkiem VAT
w wysokości ustawowej.
2. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wyższego wynagrodzenia.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie faktury w ciągu 21 dni od daty dostarczenia
faktury VAT do Zleceniodawcy

-34. Fakturę należy wystawić na:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie
NIP: 5030022196
§5
1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji, potwierdzający zaawansowanie opracowania
według stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania,
wykonane na dzień odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu
inwentaryzacyjnego.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej
umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar
umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar z wystawionych faktur VAT.
§7
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory
mogące wyniknąć z warunków niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd Powszechny ze
względu siedzibę Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
1. Wykaz dróg gminnych.

J.Jesionkowska

WYKONAWCA

Załącznik nr 1

WYKAZ DRÓG GMINNYCH ZALICZONYCH DO KATEGORII DRÓG PUBLICZNYCH
L.p.

Nr drogi

Nazwa drogi

Początek drogi – od:

Koniec drogi – do:

Długość
drogi [m]

Nr działek geodezyjnych

Poszerzenia
drogi

WIEŚ
1

110101C

Mlewo – gr. gminy – Januszewo

Drogi gminnej nr 110103C

Granicy gminy Chełmża

1 030 dz. nr 122 obręb Mlewo

2

110102C

Nowy Dwór – Małe Kamionki

Drogi gminnej nr 110123C

Granicy gminy Łysomice

1 250 dz. nr: 111/8, 111/7, 106/5, 105/3, 105/2, 105/1 obręb
Nowy Dwór

3

110103C

Mlewo – gr. gminy – Węgorzyn

Drogi wojewódzkiej nr 649 Granicy gminy Wąbrzeźno

2 810 dz. nr: 196, 197 obręb Mlewo

4

110104C

Lądy – gr. gminy – Węgorzyn

Drogi gminnej nr 110105C

Granicy gminy Wąbrzeźno

1 044 dz. nr 12 obręb Srebrniki

5

110105C

Mlewiec – gr. gminy – Orzechowo

Drogi wojewódzkiej nr 649 Granicy gminy Wąbrzeźno

1 915 dz. nr 30 obręb Srebrniki;
dz. nr 103 obręb Mlewiec

6

110106C

Nowy Dwór – Mlewiec

Drogi gminnej nr 110123C

2 735 dz. nr: 118/3 (część), 69 obręb Nowy Dwór;
dz. nr 42 obręb Mlewiec

7

110107C

Borówno – Mariany

Drogi powiatowej nr 2102C Drogi gminnej nr 110115C
Drogi gminnej nr 110115C Drogi powiatowej nr 2104C

2 320 dz. nr: 158, 125 obręb Borówno
dz. nr 249 obręb Wielkie Rychnowo

8

110108C

Gronowo – gr. gminy – Pruska Łąka

Granicy gminy Lubicz
Drogi gminnej nr 110110C

1 834 dz. nr: 120/2, 40 obręb Pruska Łąka

9

110109C

Wielka Łąka – Szewa

Drogi powiatowej nr 2105C Drogi powiatowej nr 2105C

3 105 dz. nr: 119/1, 119/2, 171 obręb Wielka Łąka;
dz. nr 1 obręb Szewa

10

110110C

Wielka Łąka – Pruska Łąka – Młyniec

Drogi powiatowej nr 2105C Granicy lasu

3 200 dz. nr: 164/2, 101, 120/2 (część) obręb Pruska Łąka;
dz. nr 79 obręb Wielka Łąka

11

110111C

Chełmonie od drogi nr 2106C do drogi
nr 2108

Drogi powiatowej nr 2106C Drogi powiatowej nr 2108C

1 461 dz. nr 176 obręb Chełmonie

12

110112C

Szewa – gr. gminy – Elgiszewo

Drogi powiatowej nr 2105C Granicy gminy Ciechocin

1 812 dz. nr: 40/2 (część), 83/2 obręb Szewa

13

110113C

Wielkie Rychnowo – gr. gminy –
Gronówko

Drogi gminnej nr 110123C

Granicy gminy Łysomice

1 495 dz. nr 124/1 obręb Wielkie Rychnowo;
dz. nr 196 obręb Nowy Dwór

14

110114C

Elzanowo – Borówno

Drogi krajowej nr 15

Drogi powiatowej nr 2102C

4 030 dz. nr 167 obręb Borówno;
dz. nr 62/2, 62/1 obręb Elzanowo

Drogi wojewódzkiej nr 649

Drogi gminnej nr 110110C
Drogi powiatowej nr 2105C

1

X

15

110115C

Elzanowo – Paśniki – Nowy Dwór

Drogi krajowej nr 15

Drogi gminnej nr 110113C

4 315 dz. nr: 200 obręb Nowy Dwór;
dz. nr: 14/3, 14/2, 88/2 (część), 73, 103,182,135
(część), 124, 129, 125 (część) obręb Borówno;
dz. nr: 50, 98/3 (część) obręb Elzanowo

16

110116C

Elzanowo – Mariany

Drogi gminnej nr 110115C

Drogi powiatowej nr 2104C

1 775 dz. nr 21 obręb Elzanowo;
dz. nr 363 obręb Mariany

17

110117C

Elzanowo – Bielsk – Lipienica

Drogi krajowej nr 15

Drogi powiatowej nr 2107C

5 490 dz. nr 105 obręb Elzanowo;
dz. nr: 11, 27 obręb Szychowo;
dz. nr: 39/3 (część), 273, 238/3 (część) obręb Bielsk

X

18

110118C

Mariany – Srebrniki – gr. gminy –
Orzechowo

Drogi powiatowej nr 2104C Granicy gminy Wąbrzeźno

5 142 dz. nr 73 obręb Sierakowo;
dz. nr: 147/2, 100, 135/1 (część), 219 obręb
Srebrniki;
dz. nr: 254, 335 obręb Mariany

X

19

110119C

Kowalewo Pom. – Martyniec –
Kowalewo Pom.
ul. Kilińskiego

Drogi powiatowej nr 1722C Drogi wojewódzkiej nr 554

2 299 dz. nr: 337, 323, 324 obręb Zapluskowęsy
dz. nr: 31 obręb 03 m. Kowalewo Pom., 47 obręb 02
100 m. Kowalewo Pomorskie

20

110120C

Sierakowo – Rumunki

Drogi powiatowej nr 1721C Drogi gminnej nr 110126C
Drogi gminnej nr 110126C Rumunki

2 137 dz. nr: 132 (część), 268/1 (część), 187 obręb
Sierakowo

21

110121C

Szychowo – Mariany

Drogi krajowej nr 15

1 215 dz. nr 68/1 obręb Szychowo

22

110122C

Chełmonie od drogi nr 2108C do drogi
nr 110127C

Drogi powiatowej nr 2108C Drogi gminnej nr 110127C

1 451 dz. nr: 71/2, 208 obręb Chełmonie

23

110123C

Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór –
gr. gminy – Kiełbasin

Drogi powiatowej nr 2102C Granicy gminy Chełmża

3 825 dz. nr: 124/2, 111/1 obręb Wielkie Rychnowo;
dz. nr: 166, 141, 118/3 (część), 111/6, 111/5, 111/4,
20 obręb Nowy Dwór

24

110124C

Martyniec – Sierakowo

Drogi gminnej nr 110119C

Drogi wojewódzkiej nr 554

1 318 dz. nr: 166, 145/1 obręb Sierakowo

25

110125C

Kowalewo Pom. – gr. gminy –
Ostrowite
ul. Podborek

Drogi krajowej nr 15

Granicy gminy GolubDobrzyń

3 820 dz. nr 72 obręb 01 m. Kowalewo Pom.;
463 dz. nr 266 obręb Frydrychowo;
dz. nr: 79 (część), 84, 131, 132 obręb Napole

26

110126C

Martyniec – Sierakowo – Sałbonowo

Drogi gminnej nr 110119C

Granicy gminy Wąbrzeźno

2 540 dz. nr: 185, 314 obręb Sierakowo;
dz. nr 316 obręb Zapluskowęsy

27

110127C

Bielsk – Chełmonie – gr. gminy –
Leśno

Drogi powiatowej nr 2108C Granicy gminy Ciechocin

4 510 dz. nr: 207, 16 obręb Chełmonie;
dz. nr: 271, 208/2, 208/1 obręb Bielsk

X

28

110128C

Bielsk – Bielskie Budy

Drogi powiatowej nr 2108C Drogi powiatowej nr 2107C

2 130 dz. nr 96/1, 96/3, 148, 273 (część) obręb Bielsk

X

Drogi powiatowej nr 2104C

2

X

29

110129C

Bielsk – Napole – Pluskowęsy

Drogi powiatowej nr 2108C Drogi krajowej nr 15

6 364 dz. nr 201/2 obręb Pluskowęsy;
dz. nr: 24, 79 (część), 73/1, 73/2, 125, 84 (część)
obręb Napole;
dz. nr: 9, 139, 133 Chełmoniec;
dz. nr: 268/2, 268/1 obręb Bielsk

30

110130C

Chełmoniec – Szewa – gr. gminy –
Młyniec

Drogi powiatowej nr 2108C Granicy gminy Ciechocin

5 270 dz. nr 141 Chełmonie;
dz. nr: 57, 31/2, 102, 29 obręb Szewa;
dz. nr 201 obręb Pruska Łąka

31

110131C

Gapa – Chełmoniec – gr. gminy –
Skępsk

Drogi gminnej nr 110129C

Granicy gminy Ciechocin

2 820 dz. nr 75 obręb Chełmoniec

32

110132C

Pluskowęsy – Otoruda – gr. gminy –
Pływaczewo

Drogi krajowej nr 15

Granicy gminy Wąbrzeźno

2 300 dz. nr 19/2 obręb Pluskowęsy;
dz. nr 196 obręb Frydrychowo

33

110133C

Pluskowęsy – Parcele

Drogi powiatowej nr 2101C Parcele

34

110134C

Piątkowo – gr. gminy – Wielkie
Radowiska

Drogi powiatowej nr 1725C Granicy gminy Dębowa
Łąka

2 478 dz. nr 45 obręb Piątkowo

35

110135C

Pluskowęsy – gr. gminy – Zieleń

Drogi krajowej nr 15

1 450 dz. nr: 88/2, 88/1 obręb Pluskowęsy

36

110136C

Kowalewo Pom. – Szychowo
ul. Drzymały

Drogi wojewódzkiej nr 554 Drogi powiatowej nr 2104C

37

110137C

Dylewo – gr. gminy – Sokoligóra

Drogi krajowej nr 15

Granicy gminy GolubDobrzyń

1 781 dz. nr 67 obręb Piątkowo

38

110138C

Frydrychowo – Otoruda

Drogi krajowej nr 15

Drogi gminnej nr 110132C

2 977 dz. nr: 20/6, 11/5, 221 (część), 185/1 obręb
Frydrychowo

X

39

110139C

Frydrychowo od drogi nr 15 do drogi nr Drogi krajowej nr 15
110127C

Drogi gminnej nr 110138C

1 240 dz. nr: 117/4 (część), 231, 30 obręb Frydrychowo

X

40

110140C

Mlewo od drogi 110103C w kierunku
Węgorzyna

Działki geodezyjnej nr 282

454 dz. nr: 284 (część), 256/1 (część) obręb Mlewo

Drogi gminnej nr 110103C

X

X

850 dz. nr 138/2 obręb Pluskowęsy

Granicy gminy Wąbrzeźno

Drogi gruntowe
Drogi utwardzone, lub częściowo utwardzone
Drogi utwardzone, posiadające zatwierdzoną organizację ruchu

3

X

471 dz. nr 228 obręb 02 m. Kowalewo Pom.;
790 dz. nr: 101, 116 obręb Szychowo

