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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
sokolka.pl/samorzad/informacje/zamowienia/

Sokółka: Demontaż i budowa urządzeń energetycznych kolidujących z przebudową
układu drogowego ul. Kolejowej w Sokółce
Numer ogłoszenia: 101844 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Sokółce , Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, woj. podlaskie, tel. 085 7110900, faks 085
7110911.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Demontaż i budowa urządzeń energetycznych kolidujących z
przebudową układu drogowego ul. Kolejowej w Sokółce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające
na demontażu i budowie urządzeń energetycznych kolidujących z przebudową układu drogowego ul. Kolejowej w Sokółce..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
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III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy powinni udokumentować że wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: minimum trzy roboty budowlane polegające na wykonaniu
budowy lub przebudowy linii kablowych lub linii napowietrznych oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 50 000,00 zł
każda.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia dysponowali osobami
posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: elektrycznej minimum 1 osoba,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a
w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
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aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z
przepisów prawa lub innych dokumentów. Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 26, ust. 2d
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 %
pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Prawo zmiany postanowień umowy mogą wystąpić w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności powodujących: 1)
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Zmiana nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 2) Zmiany są korzystne dla zamawiającego,
których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 3)
Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn od wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, 4) Przesunięcia terminu wykonania
przedmiotu umowy ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych koniecznych, o ile nie jest możliwe równoległe
wykonywanie robót, 5) Wprowadzenia lub zmiana podwykonawcy robót, 6) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o
podatku od towarów i usług (VAT) 7) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest
skutkiem zmiany przepisów prawa, 8) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie, 9) Zmiana umowy może nastąpić
wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://sokolka.pl
/samorzad/informacje/zamowienia/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka Plac
Kościuszki 1 pokój nr 311.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2013 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1 pokój nr 207 - kancelaria.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie
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POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) - zwanej dalej "ustawą"
na

Demontaż i budowę urządzeń energetycznych kolidujących z przebudową
układu drogowego ul. Kolejowej w Sokółce
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa Zamawiającego:
NIP:
Miejscowość
Adres:
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:

Burmistrz Sokółki, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka
545-00-04-911
Sokółka
Plac Kościuszki 1
www.sokolka.pl
od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Urząd Miejski w Sokółce
Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka
znak postępowania: GR 271.10.2013
ZATWIERDZAM

Sokółka 14 marca 2013 r.

Zamawiający: Burmistrz Sokółki, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1
Strona 1
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Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie
o zamówieniu
1.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy
rozporządzeniami wykonawczymi.
2.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8
Prawa zamówień publicznych.
3.
Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust, 1 oraz
art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.
4.
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
1)
Biuletyn Zamówień Publicznych
2)
strona internetowa Zamawiającego – http://sokolka.pl/samorzad/informacje/zamowienia/
3)
tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego
Rozdział 1.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Demontażu i budowie urządzeń
energetycznych kolidujących z przebudową układu drogowego ul. Kolejowej w Sokółce.
2. Kod CPV 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
3. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na demontażu i budowie
urządzeń energetycznych kolidujących z przebudową układu drogowego ul. Kolejowej w
Sokółce.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robót, oraz dokumentacja projektowa i przedmiary robót stanowiące Załącznik
Nr 1 do SIWZ.
5. Roboty należy wykonać zgodnie z: Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i
dokumentacją projektową.
6. Wykonawca oprócz robót określonych w dokumentacji technicznej w ramach zamówienia
wykona również: powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz z obmiarami faktycznie
wykonanych robót, opracuje projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu na czas
prowadzenia robót.
7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Termin gwarancji
jakości wynosi 3 lata (36 miesięcy) od daty odbioru ostatecznego przez Zamawiającego.
8. Przed przystąpieniem do wyceny robót, wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją
projektową oraz dokonać szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania
zamówienia, w tym zgodności zakresu robót.
9. Kompletna dokumentacja techniczna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sokółce w
Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – pok. nr 105 w godz. 8 00 - 1500 oraz jej kopia
stanowi element specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Rozdział 1 – opis przedmiotu
zamówienia).
10. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji,
11. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań wykonawcy wobec
zamawiającego. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
12. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez
ustanowionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
Rozdział 2.
Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Rozdział 3.

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział 4.

Termin wykonania zamówienia

Ustala się termin wykonania zamówienia w terminie: do dnia 30 czerwca 2012 r.
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Rozdział 5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
2.
posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawcy powinni udokumentować że wykonali w
ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie:
•
minimum trzy roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy
linii kablowych lub linii napowietrznych oświetlenia drogowego o wartości co najmniej
50 000,00 zł każda.
3.
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga,
aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia dysponowali osobami
posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
elektrycznej minimum 1 osoba,
5.
sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w
tym zakresie
6.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia
- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez
Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
7.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
8.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
9.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
10.
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w
oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.
11.
Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą,
12.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13.
O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie
uzasadnienie faktyczne i prawne.
1.
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Rozdział 6.

Informacja o podwykonawcach

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest
wskazać w ofercie zakres tych prac.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia zamówienia podmiotowi utworzonemu w formie
konsorcjum. W takim przypadku podmiot ten powinien przedłożyć umowę o utworzeniu konsorcjum
zawierającą w szczególności prawa i obowiązki stron oraz uprawnienia i obowiązki jej lidera. Okres
trwania konsorcjum nie może być krótszy niż okres realizacji projektu wraz z okresem rękojmi i
gwarancji.
Rozdział 7.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach
1. Na ofertę składają się następujące oświadczenia i dokumenty
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22
ust. 1 z wykorzystaniem wzoru – Załącznik Nr 1
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust, 1 oraz art. 24 ust. 2 – Załącznik Nr 2
4) Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 26, ust. 2d
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z
art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w Rozdziale 7 ust. 1 pkt. 3 niniejszej
specyfikacji.
2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędna do wykonania zamówienia wiedzę i
doświadczenie, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: wykaz robót budowlanych
wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:
• minimum trzy roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy linii
kablowych lub linii napowietrznych oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 50
000,00 zł każda.
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku posiada niezbędnej do wykonania zamówienia
wiedzę i doświadczenie, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w
stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w Rozdziale 7 pkt. 2
niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia.
4. W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
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5. W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego
zamówienia dysponowali: osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności: elektrycznej minimum 1 osoba.
Dla potwierdzenia dysponowania w/w osobami Wykonawca składa wykaz osób wraz z
oświadczeniem iż wymienione w nim osoby posiadają wymagana przez Zamawiającego
uprawnienia budowlane.
6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.
1) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do
podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem".
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w Rozdziale 7 pkt 2 niniejszej specyfikacji, kopie
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez te podmioty.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w specyfikacji.
7) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem
rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
8) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on
zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego,
9) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów - załączników.
Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą
zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie
pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów.
10) Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć
wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.
7. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy
regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym
termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a
pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców,
winno być dołączone do oferty,
4) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione, w
Rozdziale 7 punktach 1 i 2 dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
8. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych
1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji
zastrzeżonych przez składającego ofertę.
2) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w
wybrany przez siebie sposób.
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3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej
części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty
złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu
oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych
aktów prawnych w tym m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. i 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Rozdział 8.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 Nr 226 poz. 1817)
Rozdział 9.
Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych
polskich [ PLN ].
Rozdział 10.

Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł.
2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 54 2030 0045 1110 0000 0252 2200 ( w tytule
przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania);
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr
42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą.
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z
postępowania.
Rozdział 11. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca
pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca może przedłużyć
termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.
Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
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Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Rozdział 12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów:
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i
wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta elektroniczna)
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do
zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres
zamawiającego:
1. Urząd Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1,
2. za pomocą faksu na numer /85/ 711 09 11,
3. za pomocą poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej sokolka@sokolka.pl
2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą
elektroniczną.
Rozdział 13.
Wyjaśnienie treści SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2).
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa
wyżej, po upłynięciu którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji bez rozpoznania.
4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
Rozdział 14. Modyfikacja treści specyfikacji
1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany
terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej
zamawiającego.
3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert, Wszelkie prawa i
zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu
terminowi.
4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia,
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian
w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi
do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych
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„ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych",
przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w
ofertach, jeżeli spełnione zostaną przestanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień
publicznych.
6. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych" zamawiający zamieści
informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
Rozdział 15. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia
odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione
zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. Uzupełniane
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
2. Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego w odpowiedzi na ww. wezwanie może
skutkować zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień
publicznych,
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających:
1) spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
2) spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego.
4. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który
w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki,
podlega odrzuceniu.
6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
7. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
1) Krzysztof Sarosiek tel. /85/711 09 44, fax /85/711 09 11, e-mail: gpk3@sokolka.pl
2) Czesław Sańko tel. /85/711 09 16, fax /85/711 09 11, e-mail: sanko@sokolka.pl
Rozdział 16. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Opakowanie i adresowanie oferty. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym
opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
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Urząd Miejski w Sokółce
16-100 Sokółka
Plac Kościuszki 1

OFERTA NA
Demontaż i budowę urządzeń energetycznych kolidujących z przebudową
układu drogowego ul. Kolejowej w Sokółce
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 4 kwietnia 2013 r. godz. 10.00
7. Informacje pozostałe:
1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były
parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą
Pełnomocnictwo,
2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana
kolejnymi numerami,
3) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może
stanowić odrębną część oferty),
4) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji
8. Zmiana / wycofanie oferty:
1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić
lub wycofać ofertę,
2) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego,
przed upływem terminu składania ofert,
3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 16 pkt 6 niniejszej SIWZ
oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby
podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
9. Zwrot oferty bez otwierania
1) Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Rozdział 17.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka Plac
Kościuszki 1, pokój nr 207 – kancelaria, w terminie do dnia 4 kwietnia 2013 r., godz.
10.00
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Sokółce 16-100 Sokółka Plac Kościuszki
1, pokój nr 101 dnia4 kwietnia 2013 r., godz. 10.05
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy
nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego.
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Rozdział 18.

Opis sposobu obliczania ceny

1.

Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić
przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym (art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001r. o cenach, Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz. 1050 ze zmianami).
2. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia
(umowy) i uwzględnienia wszystkich niezbędnych dodatkowych kosztów do wykonania
zamówienia, a nie ujętych w specyfikacji.
3. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę metodą kalkulacji uproszczonej. Cena winna
być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT .
4. Wykonawca opracowuje kosztorys ofertowy metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na
obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i
usług.
5. Cena jednostkowa w kosztorysie ofertowym musi być podana z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
6. Wykonawca określi cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego
przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do
dwóch miejsc po przecinku).
7. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje szacunkowe ceny brutto za realizację zamówienia.
8. Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – wymóg ten dotyczy
kwoty wpisanej w druku oferty.
9. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty.
10. Rozliczanie inwestycji nastąpi kosztorysem powykonawczym w oparciu o ceny
jednostkowe przedstawione w ofercie, według faktycznie wykonanych i odebranych robót
budowlanych.
11. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Rozdział 19.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania
jeżeli:
1) oferta, co do formy opracowania i treści, spełnia wymagania określone w SIWZ,
2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne
określone w SIWZ,
3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,
5) wniesiono poprawnie wadium
6) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego
2. W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty.
Przy zastosowaniu tej metody dla każdej przyjętej oferty, zostanie opracowany wskaźnik oceny
oferty mniejszy bądź równy 100 pkt. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów wygrywa
przetarg. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferty zostaną przeliczone według podanego poniżej:
KC= CN / COB x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
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CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Rozdział 20.
Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców
podając w Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w szczególności:
1) nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a
także nazwy(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem
oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację w zakresie każdego z kryteriów oraz
łączną liczbę przyznanych punktów,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,
4) termin, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym
zgodnie z dyspozycjami art. 94 ustawy Pzp.
5. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania
Rozdział 21.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W wysokości 10
% wartości umowy.
1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający: Burmistrz Sokółki, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1
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1. Zabezpieczenie

wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: 54 2030 0045 1110 0000 0252 2200, z dopiskiem zabezpieczenie
należytego wykonania umowy na wykonanie Demontaż i budowa urządzeń
energetycznych kolidujących z przebudową układu drogowego ul. Kolejowej w Sokółce.
2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 %
wysokości zabezpieczenia.
Rozdział 22. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 8 do SIWZ.
2. Prawo zmiany postanowień umowy mogą wystąpić w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z
poniższych okoliczności powodujących:
1) Zmiana nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
2) Zmiany są korzystne dla zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
3) Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn od wykonawcy
niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest
możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy,
4) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność
wykonania robót dodatkowych koniecznych, o ile nie jest możliwe równoległe
wykonywanie robót,
5) Wprowadzenia lub zmiana podwykonawcy robót,
6) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług
(VAT)
7) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian
jest skutkiem zmiany przepisów prawa,
8) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na
piśmie,
9) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
Rozdział 23.
Inne informacje
1.

1. Nie przewiduje się:
1)
zawarcia umowy ramowej,
2)
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3)
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
2. Zadanie będzie finansowane ze środków budżetu gminy Sokółka.
Rozdział 24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie i skarga.
Rozdział 25. Załączniki do SIWZ
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
publicznych
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8

Dokumentacja techniczna
Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień
Oświadczenie Wykonawcy – art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 26, ust. 2d
Informacje o personelu – wykaz osób
Wykaz wykonanych robót budowlanych
Wzór oferty
Istotne postanowienia umowy
Zamawiający: Burmistrz Sokółki, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1
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Załącznik Nr 1.

Dokumentacja techniczna.
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ϯ͘ KƉŝƐƐǌĐǌĞŐſųŽǁǇĚĞŵŽŶƚĂǏƵ
t ǌǁŝČǌŬƵ ǌ ƉƌǌĞďƵĚŽǁČ ƵŬųĂĚƵ ĚƌŽŐŽǁĞŐŽ Ƶů͘ <ŽůĞũŽǁĞũ ǁ ŵŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝ ^ŽŬſųŬĂ ŶĂůĞǏǇ
ƉƌǌĞďƵĚŽǁĂđ ŝƐƚŶŝĞũČĐĞ ƵƌǌČĚǌĞŶŝĂ ĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĞ ǌŐŽĚŶŝĞ ǌ ǁĂƌƵŶŬĂŵŝ ƚĞĐŚŶŝĐǌŶǇŵŝ W'
ǇƐƚƌǇďƵĐũĂ ^͘ ͘ Ŷƌ ^ϲͬZͬϳϲϭϯͬϯϭϲϵͬϮϬϬϵ͘ t ƚǇŵ ĐĞůƵ ŝƐƚŶŝĞũČĐĞ ƐųƵƉǇ ĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶŽͲ
ŽƑǁŝĞƚůĞŶŝŽǁĞ ŽǌŶĂĐǌŽŶĞ ŶĂ ƉƌŽũĞŬĐŝĞ ǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĂ ƚĞƌĞŶƵ ũĂŬŽ ͣŝƐƚŶ͘ ĚĞŵ͘͟ ƉŽĚůĞŐĂũČ
ĚĞŵŽŶƚĂǏŽǁŝ͘tƌĂǌǌĞƐųƵƉĂŵŝǌĚĞŵŽŶƚŽǁĂđůŝŶŝĞŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶČĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶČŝŽƑǁŝĞƚůĞŶŝŽǁČ
ŶĂ ŽĚĐŝŶŬƵ ϱͲϲ ;ůŝŶŝĂ ŶŝĞŝǌŽůŽǁĂŶĂ ƚǇƉƵ͗ ů͕ ŽƌĂǌ ŝǌŽůŽǁĂŶĂ ƚǇƉƵ͗ Ɛy^ŶͿ͘ EĂůĞǏǇ
ǌĚĞŵŽŶƚŽǁĂđƉƌǌǇųČĐǌĞŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĞǌĚĞŵŽŶƚŽǁĂŶĞŐŽƐųƵƉĂŶƌϮͬWͲϭϬͬE͘
>ŝŶŝĞ ŬĂďůŽǁĞ ŽǌŶĂĐǌŽŶĞ ũĂŬŽ ϭͲϮ ŽƌĂǌ ϯͲϰ ŬŽůŝĚƵũČĐĞ ǌ ƉƌǌĞďƵĚŽǁǇǁĂŶǇŵ ƵŬųĂĚĞŵ
ĚƌŽŐŽǁǇŵŶĂůĞǏǇǌĚĞŵŽŶƚŽǁĂđĚŽƉŽŶŽǁŶĞŐŽƵǏǇĐŝĂ͘
KƉƌĂǁǇŽƑǁŝĞƚůĞŶŝŽǁĞǌŶĂũĚƵũČĐĞƐŝħŶĂŝƐƚŶŝĞũČĐǇĐŚƐųƵƉĂĐŚƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶǇĐŚĚŽĚĞŵŽŶƚĂǏƵ
ďħĚČƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞĚŽƉŽŶŽǁŶĞŐŽŵŽŶƚĂǏƵ͘
tƐǌĞůŬŝĞ ǁǇŬŽƉǇ ǌǁŝČǌĂŶĞ ǌ ĚĞŵŽŶƚĂǏĞŵ ƐųƵƉſǁ ŝ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚſǁ ŽƌĂǌ ůŝŶŝŝ ƉŽǁŝŶŶǇ ďǇđ
ǌĂƐǇƉĂŶĞ ŐƌƵŶƚĞŵ ǌĂŐħƐǌĐǌĂŶǇŵ ǁĂƌƐƚǁĂŵŝ ĐŽ ϮϬ Đŵ ŝ ǁǇƌſǁŶĂŶĞ ĚŽ ƉŽǌŝŽŵƵ ŝƐƚŶŝĞũČĐĞŐŽ
ƚĞƌĞŶƵ͘DĂƚĞƌŝĂųǇǌĚĞŵŽŶƚĂǏƵtǇŬŽŶĂǁĐĂĚŽƐƚĂƌĐǌǇǁŵŝĞũƐĐĞǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌ/ŶǁĞƐƚŽƌĂ͘

ϰ͘ hǁĂŐŝŬŽŷĐŽǁĞ
Ͳ EŝŶŝĞũƐǌĂ ŝŶǁĞƐƚǇĐũĂ ǁ ǏĂĚĞŶ ƐƉŽƐſď ŶŝĞ ŽŐƌĂŶŝĐǌĂ ŵŽǏůŝǁŽƑĐŝ ǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĂ
;ǌĂďƵĚŽǁǇͿƐČƐŝĂĚƵũČĐǇĐŚƚĞƌĞŶſǁ͕ƉƌǌǇůĞŐĂũČĐǇĐŚĚŽĚǌŝĂųĞŬŽďũħƚǇĐŚŶŝŶŝĞũƐǌČŝŶǁĞƐƚǇĐũČ͘
ͲWƌĂĐĞƵũħƚĞǁŶŝŶŝĞũƐǌǇŵƉƌŽũĞŬĐŝĞŶŝĞƐƚǁĂƌǌĂũČƐǌĐǌĞŐſůŶĞŐŽǌĂŐƌŽǏĞŶŝĂǌĚƌŽǁŝĂ;ĚůĂƚĞŐŽ
ƌŽĚǌĂũƵƉƌĂĐͿ͕ŶŝĞŵŶŝĞũũĞĚŶĂŬŶĂůĞǏǇƉƌǌǇŝĐŚǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝƵƉŽƐƚħƉŽǁĂđǌŐŽĚŶŝĞǌǌĂƐĂĚĂŵŝŝ
ƉƌǌĞƉŝƐĂŵŝǁǇƐǌĐǌĞŐſůŶŝŽŶǇŵŝƉŽŶŝǏĞũ͘
Ͳ ĂųŽƑđ ǁǇŬŽŶĂđ ǌŐŽĚŶŝĞ ǌ  ŶŽƌŵČ WEͲͬϳϲͲϬϱϭϮϱ͕ WEͲͲϬϱϭϬϬͲϭ ŝ Wh ǌ ǌĂĐŚŽǁĂŶŝĞŵ
ƉƌǌĞƉŝƐſǁ  ,W ŽƌĂǌ ǌ ͣtĂƌƵŶŬĂŵŝ ƚĞĐŚŶŝĐǌŶǇŵŝ ǁǇŬŽŶĂŶŝĂ ŝ ŽĚďŝŽƌƵ ƌŽďſƚ ďƵĚŽǁůĂŶŽ ʹ
ŵŽŶƚĂǏŽǁǇĐŚ͟ƚŽŵsʹ/ŶƐƚĂůĂĐũĞĞůĞŬƚƌǇĐǌŶĞ͘
ͲEŝŶŝĞũƐǌĞƉƌĂĐĞǁŝŶŶŝǁǇŬŽŶǇǁĂđƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇƉŽƐŝĂĚĂũČĐǇŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂ
ͲtƐǌǇƐƚŬŝĞ ƉƌĂĐĞ ǁ ƉŽďůŝǏƵ ŝ ŶĂ ĐǌǇŶŶǇĐŚ ƵƌǌČĚǌĞŶŝĂĐŚ ĞůĞŬƚƌŽĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶǇĐŚ ŵŽŐČ ďǇđ
ǁǇŬŽŶǇǁĂŶĞƚǇůŬŽŝǁǇųČĐǌŶŝĞƉŽƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝƵŵŝĞũƐĐĂƉƌĂĐǇŝĚŽƉƵƐǌĐǌĞŶŝƵĚŽƉƌĂĐǇƉƌǌĞǌ
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁW'ǇƐƚƌǇďƵĐũĂ^Ɖ͘ǌŽ͘Ž͘
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Ͳ
tǇŬŽŶĂǁĐĂ ǌŽďŽǁŝČǌĂŶǇ ũĞƐƚ ĚŽ ǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝĂ ƌŽďſƚ ǁǇƐŽŬŝĞũ ũĂŬŽƑĐŝ͕ ǌ ŶĂũǁǇǏƐǌČ
ƐƚĂƌĂŶŶŽƑĐŝČ͕ ǌŐŽĚŶŝĞ ǌ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐũČ ƚĞĐŚŶŝĐǌŶČ͕ ǌĂƐĂĚĂŵŝ ƐǌƚƵŬŝ ďƵĚŽǁůĂŶĞũ ŝ ǁŝĞĚǌǇ
ƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞũ͕ WƌĂǁĞŵ ƵĚŽǁůĂŶǇŵ ŽƌĂǌ ŽďŽǁŝČǌƵũČĐǇŵŝ ŶŽƌŵĂŵŝ ŝ ƉƌǌĞƉŝƐĂŵŝ ďƌĂŶǏŽǁǇŵŝ͘
tǇŬŽŶĂǁĐĂ ŵĂ ŽďŽǁŝČǌĞŬ ƐƉƌĂǁĚǌĞŶŝĂ ŶŝŶŝĞũƐǌĞũ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐũŝ ƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞũ ;ĐǌǇ ũĞƐƚ
ŬŽŵƉůĞƚŶĂ ŝ ƉŽǌďĂǁŝŽŶĂ ďųħĚſǁ ǁ ǌĂŬƌĞƐŝĞ ƉƌǌĞĚŵŝŽƚŽǁǇĐŚ ƌŽďſƚͿ ŽƌĂǌ ǌŐųŽƐǌĞŶŝĂ
ĞǁĞŶƚƵĂůŶǇĐŚ ďųħĚſǁ ƉƌŽũĞŬƚĂŶƚŽǁŝ ǁ ƵǌŐŽĚŶŝĞŶŝƵ ǌ ŝŶǁĞƐƚŽƌĞŵ͘ tǇŬŽŶĂǁĐĂ ƉƌǌĞĚ
ƉŽĚĂŶŝĞŵ ŽƐƚĂƚĞĐǌŶĞũ ŽĨĞƌƚǇ ǁŝŶŝĞŶ ǁƐǌĞůŬŝĞ ǁČƚƉůŝǁŽƑĐŝ ǁǇũĂƑŶŝđ ǌ ƉƌŽũĞŬƚĂŶƚĞŵ ƉŽƉƌǌĞǌ
ŽĨŝĐũĂůŶĞ͕ƉŝƐĞŵŶĞǌĂƉǇƚĂŶŝĂ͘:ĞƑůŝǁǇŬŽŶĂǁĐĂƵǁĂǏĂǌĂŬŽŶŝĞĐǌŶĞǌĂƐƚŽƐŽǁĂŶŝĞĚŽĚĂƚŬŽǁǇĐŚ
ŵĂƚĞƌŝĂųſǁ͕ĐǌǇǁǇŬŽŶĂŶŝĂĚŽĚĂƚŬŽǁǇĐŚƌŽďſƚĐĞůĞŵƉƌĂǁŝĚųŽǁĞũƌĞĂůŝǌĂĐũŝŝŶǁĞƐƚǇĐũŝǁŝŶŝĞŶ
ƚŽǌŐųŽƐŝđŝŶǁĞƐƚŽƌŽǁŝŝƉƌŽũĞŬƚĂŶƚŽǁŝĐĞůĞŵĚŽŬŽŶĂŶŝĂĞǁĞŶƚƵĂůŶǇĐŚƉŽƉƌĂǁĞŬĐǌǇǌŵŝĂŶǁ
ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐũŝ ƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞũ͘ KĚƐƚħƉƐƚǁĂ ŽĚ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐũŝ ƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞũ ǁ ǌĂŬƌĞƐŝĞ ƌŽǌǁŝČǌĂŷ
ƚĞĐŚŶŝĐǌŶǇĐŚĐǌǇǌĂƐƚŽƐŽǁĂŶǇĐŚŵĂƚĞƌŝĂųſǁƐČĚŽƉƵƐǌĐǌĂŶĞũĞĚǇŶŝĞƉŽƵǌǇƐŬĂŶŝƵĨŽƌŵĂůŶĞũ͕
ƉŝƐĞŵŶĞũ ǌŐŽĚǇ ŝŶǁĞƐƚŽƌĂ͘ tǇŬŽŶĂǁĐĂ ƉŽŶŝĞƐŝĞ ŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶŽƑđ ǌĂ ƐǌŬŽĚħ ƉŽǁƐƚĂųČ
ǁƐŬƵƚĞŬďųħĚƵƉƌŽũĞŬƚĂŶƚĂ͕ũĞƑůŝǁĂĚĂƉƌŽũĞŬƚƵďǇųĂĞǁŝĚĞŶƚŶĂŝųĂƚǁĂĚŽǁǇŬƌǇĐŝĂ͘
Ͳ
:ĞǏĞůŝ ŶŝŶŝĞũƐǌĂ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐũĂ ƚĞĐŚŶŝĐǌŶĂ͕ ƚĞƌĞŶ ďƵĚŽǁǇ͕ ŵĂƚĞƌŝĂųǇ ůƵď ƵƌǌČĚǌĞŶŝĂ ŶŝĞ
ŶĂĚĂũČƐŝħĚŽƉƌĂǁŝĚųŽǁĞŐŽǁǇŬŽŶĂŶŝĂƌŽďſƚĂůďŽũĞǏĞůŝǌĂũĚČŝŶŶĞŽŬŽůŝĐǌŶŽƑĐŝ͕ŬƚſƌĞŵŽŐČ
ƉƌǌĞƐǌŬŽĚǌŝđƉƌĂǁŝĚųŽǁĞŵƵǁǇŬŽŶĂŶŝƵƌŽďſƚ͕ǁǇŬŽŶĂǁĐĂƉŽǁŝŶŝĞŶŶŝĞǌǁųŽĐǌŶŝĞǌĂǁŝĂĚŽŵŝđ
Ž ƚǇŵ ŝŶǁĞƐƚŽƌĂ͘ ƌĂŬ ǌĂǁŝĂĚŽŵŝĞŶŝĂ ŝŶǁĞƐƚŽƌĂ Ž ǁĂĚĂĐŚ ƉƌŽũĞŬƚƵ ƉŽǁŽĚƵũĞ ƉŽǁƐƚĂŶŝĞ
ŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶŽƑĐŝ ŽĚƐǌŬŽĚŽǁĂǁĐǌĞũ ǁǇŬŽŶĂǁĐǇ ǌĂ ƐǌŬŽĚǇ͕ ŬƚſƌĞ ǁǇŶŝŬųǇ ǌ ũĞŐŽ
ǌĂƐƚŽƐŽǁĂŶŝĂ͘
Ͳ
EŝŶŝĞũƐǌǇƉƌŽũĞŬƚƐƚĂŶŽǁŝŝŶƚĞŐƌĂůŶČĐǌħƑđƵŵŽǁǇŽƌŽďŽƚǇďƵĚŽǁůĂŶĞŝǁǇŬŽŶĂǁĐĂŵĂ
ŽďŽǁŝČǌĞŬƐƉƌĂǁĚǌĞŶŝĂƚĞŐŽǏƉƌŽũĞŬƚƵƉƌǌĞĚƉƌǌǇƐƚČƉŝĞŶŝĞŵĚŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝĂƌŽďſƚƵƐƚĂůĂũČĐ
ũĞŐŽ ŬŽŵƉůĞƚŶŽƑđ ŽƌĂǌ ƉŽƉƌĂǁŶŽƑđ ƐƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂ͘ ĂƵǁĂǏŽŶĞ ŽĚƐƚħƉƐƚǁĂ ŽĚ ŶŽƌŵ ŝ ďųħĚǇ
ƉƌŽũĞŬƚŽǁĞƉŽǁŝŶŶǇďǇđŶŝĞǌǁųŽĐǌŶŝĞǌŐųŽƐǌŽŶĞŝŶǁĞƐƚŽƌŽǁŝ͘ĂŶŝĞĐŚĂŶŝĞǌŐųŽƐǌĞŶŝĂƐƚĂŶŽǁŝ
ŽŶŝĞǌĂĐŚŽǁĂŶŝƵŶĂůĞǏǇƚĞũƐƚĂƌĂŶŶŽƑĐŝƉƌǌĞǌǁǇŬŽŶĂǁĐħ͘
ͲKƉŝƐƐƚĂŶŽǁŝŝŶƚĞŐƌĂůŶČĐǌħƑđƉƌŽũĞŬƚƵ͘



ϱ͘

ĂŬƌĞƐŽĚĚǌŝĂųǇǁĂŶŝĂ
WƌŽũĞŬƚŽǁĂŶĂ ŝŶǁĞƐƚǇĐũĂ ŶŝĞ ƐƉŽǁŽĚƵũĞ ǌŵŝĂŶ ǁ ŝƐƚŶŝĞũČĐǇŵ ŝ ƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶǇŵ
ǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝƵĚǌŝĂųĞŬƐČƐŝĞĚŶŝĐŚ͕ŶŝĞǁǇŵĂŐĂǁǇĐŝŶŬŝĚƌǌĞǁŝǌĂŵǇŬĂƐŝħŶĂǁǇŵŝĞŶŝŽŶĞũ
ĚǌŝĂųĐĞ͘
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KW/^'K^WKZKtE/dZEhDKEdKtEz,hZF
><dZKEZ'dzEz,

ϭ͘ WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŶǁĞƐƚǇĐũŝ
WƌǌĞĚŵŝŽƚĞŵ ŝŶǁĞƐƚǇĐũŝ ũĞƐƚ ĚĞŵŽŶƚĂǏ ƐųƵƉſǁ͕ ůŝŶŝŝ ŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĞũ ŽƑǁŝĞƚůĞŶŝŽǁĞũ ŝ
ĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĞũ͕ ƉƌǌǇųČĐǌĂ ŬĂďůŽǁĞŐŽ ŽƌĂǌ ůŝŶŝŝ ŬĂďůŽǁǇĐŚ ƉƌǌǇ Ƶů͘ <ŽůĞũŽǁĞũ ǁ ^ŽŬſųĐĞ͕ Ěǌ͘ Ŷƌ
ϯϬϳϯͬϴ͘

Ϯ͘ ĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĞʹƐƚĂŶŝƐƚŶŝĞũČĐǇ
dĞƌĞŶǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶǇ͕ƵƌǌČĚǌŽŶǇ͘

ϯ͘ ĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĞʹƐƚĂŶƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶǇ
WƌǌĞĚŵŝŽƚŽǁǇ ƚĞƌĞŶ  ũĞƐƚ ŽďũħƚǇ ŵŝĞũƐĐŽǁǇŵ ƉůĂŶĞŵ ǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĂ ƉƌǌĞƐƚƌǌĞŶŶĞŐŽ
ǌŐŽĚŶŝĞǌƵĐŚǁĂųČZĂĚǇDŝĞũƐŬŝĞũǁ^ŽŬſųĐĞŶƌy>//ͬϯϭϵͬϬϲǌĚŶŝĂϯϭŵĂƌĐĂϮϬϬϲƌ͘

ϰ͘ ĞƐƚĂǁŝĞŶŝĞƉŽǁŝĞƌǌĐŚŶŝ
^ųƵƉǇǏĞůďĞƚŽŶŽǁĞǁǇƐŽŬŽƑĐŝϭϬŵǌǁǇƐŝħŐŶŝŬŝĞŵƉŽũĞĚǇŶĐǌǇŵ͘
>ŝŶŝĂ ŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĂ ĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĂ ŶŶ ʹ  ƉƌǌĞǁſĚ ŶŝĞŝǌŽůŽǁĂŶǇ ƚǇƉƵ > ϳϬŵŵϮ ŶĂ ŶĂƉŝħĐŝĞ
Ϭ͕ϲͬϭŬs͕ǌǏǇųĂŵŝĂůƵŵŝŶŝŽǁǇŵŝďĞǌŝǌŽůĂĐũŝ͘
>ŝŶŝĂ ŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĂŽƑǁŝĞƚůĞŶŝŽǁĂ ŶŶʹ  ƉƌǌĞǁſĚ ŶŝĞŝǌŽůŽǁĂŶǇƚǇƉƵ >ϮϱŵŵϮŶĂ ŶĂƉŝħĐŝĞ
Ϭ͕ϲͬϭŬs͕ǌǏǇųĂŵŝĂůƵŵŝŶŝŽǁǇŵŝďĞǌŝǌŽůĂĐũŝ͘
>ŝŶŝĂŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĂĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĂŶŶʹƉƌǌĞǁſĚŝǌŽůŽǁĂŶǇƐĂŵŽŶŽƑŶǇƚǇƉƵƐy^ŶϰǆϳϬŵŵϮ
ŶĂŶĂƉŝħĐŝĞϬ͕ϲͬϭŬs͕ǌǏǇųĂŵŝĂůƵŵŝŶŝŽǁǇŵŝŝŝǌŽůĂĐũŝǌƉŽůŝĞƚǇůĞŶƵƵƐŝĞĐŝŽǁĂŶĞŐŽ͘
>ŝŶŝĂŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĂŽƑǁŝĞƚůĞŶŝŽǁĂŶŶʹƉƌǌĞǁſĚŝǌŽůŽǁĂŶǇƐĂŵŽŶŽƑŶǇƚǇƉƵƐy^ŶϮǆϮϱŵŵϮ
ŶĂŶĂƉŝħĐŝĞϬ͕ϲͬϭŬs͕ǌǏǇųĂŵŝĂůƵŵŝŶŝŽǁǇŵŝŝŝǌŽůĂĐũŝǌƉŽůŝĞƚǇůĞŶƵƵƐŝĞĐŝŽǁĂŶĞŐŽ͘
WƌǌǇųČĐǌĞŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĞŶŶʹƉƌǌĞǁſĚŶŝĞŝǌŽůŽǁĂŶǇƚǇƉƵ͗ůϮϱŶĂŶĂƉŝħĐŝĞϬ͕ϲͬϭŬs͕ǌǏǇųĂŵŝ
ĂůƵŵŝŶŝŽǁǇŵŝďĞǌŝǌŽůĂĐũŝ͘

ϱ͘ ĂŶĞŽƚĞƌĞŶŝĞ
dĞƌĞŶůĞǏǇǁƐƚƌĞĨŝĞŬŽŶƐĞƌǁĂƚŽƌƐŬŝĞũ͘

ϲ͘ tƉųǇǁĞŬƐƉůŽĂƚĂĐũŝŐſƌŶŝĐǌĞũ
EŝĞǌĂĐŚŽĚǌŝ;ŶŝĞĚŽƚǇĐǌǇͿ͘

ϳ͘ /ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽǌĂŐƌŽǏĞŶŝĂĐŚĚůĂƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂ
WƌŽũĞŬƚŽǁĂŶĂŝŶǁĞƐƚǇĐũĂŶŝĞƐƚǁĂƌǌĂǌĂŐƌŽǏĞŶŝĂĚůĂƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂŽƌĂǌŚŝŐŝĞŶǇŝǌĚƌŽǁŝĂůƵĚǌŝ͘
ĂͿ ǌĂƉŽƚƌǌĞďŽǁĂŶŝĂ ŝ ũĂŬŽƑĐŝ ǁŽĚǇ ŽƌĂǌ ŝůŽƑĐŝ͕ ũĂŬŽƑĐŝ ŝ ƐƉŽƐŽďƵ ŽĚƉƌŽǁĂĚǌĂŶŝĂ
ƑĐŝĞŬſǁʹŶŝĞĚŽƚǇĐǌǇ͕
ďͿ ĞŵŝƐũŝǌĂŶŝĞĐǌǇƐǌĐǌĞŷŐĂǌŽǁǇĐŚ͕ǁƚǇŵǌĂƉĂĐŚſǁ͕ƉǇųŽǁǇĐŚŝƉųǇŶŶǇĐŚ͕ǌƉŽĚĂŶŝĞŵ
ŝĐŚƌŽĚǌĂũƵ͕ŝůŽƑĐŝŝǌĂƐŝħŐƵŝĐŚƌŽǌƉƌǌĞƐƚƌǌĞŶŝĂŶŝĂƐŝħʹŶŝĞĚŽƚǇĐǌǇ͕
ĐͿ ƌŽĚǌĂũƵ ŝ ŝůŽƑĐŝ ǁǇƚǁĂƌǌĂŶǇĐŚ ŽĚƉĂĚſǁ ʹ ƚǇƉŽǁĞ ŽĚƉĂĚǇ ǁǇŶŝŬĂũČĐĞ ǌ ƌŽďſƚ
ĞůĞŬƚƌǇĐǌŶǇĐŚ ďħĚČ ƐǇƐƚĞŵĂƚǇĐǌŶŝĞ ŐƌŽŵĂĚǌŽŶĞ ŝ ǁǇǁŽǏŽŶĞ ŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝŽ ŶĂ
ǁǇƐǇƉŝƐŬŽŝĚŽƵƚǇůŝǌĂĐũŝ͕
ĚͿ ĞŵŝƐũŝ ŚĂųĂƐƵ ŽƌĂǌ ǁŝďƌĂĐũŝ͕ Ă ƚĂŬǏĞ ƉƌŽŵŝĞŶŝŽǁĂŶŝĂ͕ ǁ ƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ ũŽŶŝǌƵũČĐĞŐŽ͕
ƉŽůĂ ĞůĞŬƚƌŽŵĂŐŶĞƚǇĐǌŶĞŐŽ ŝ ŝŶŶǇĐŚ ǌĂŬųſĐĞŷ͕ ǌ ƉŽĚĂŶŝĞŵ ŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĐŚ
ƉĂƌĂŵĞƚƌſǁ ƚǇĐŚ ĐǌǇŶŶŝŬſǁ ŝ ǌĂƐŝħŐƵ ŝĐŚ ƌŽǌƉƌǌĞƐƚƌǌĞŶŝĂŶŝĂ ʹ ǁŝĞůŬŽƑđ ŚĂųĂƐƵ͕
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ǁŝďƌĂĐũŝ͕ƉŽůĂĞůĞŬƚƌŽŵĂŐŶĞƚǇĐǌŶĞŐŽŵŝĞƑĐŝƐŝħǁĚŽƉƵƐǌĐǌĂůŶǇĐŚƉŽǌŝŽŵĂĐŚ͕ƌĞƐǌƚĂ
ŶŝĞĚŽƚǇĐǌǇ
ĞͿ ǁƉųǇǁƵŽďŝĞŬƚƵďƵĚŽǁůĂŶĞŐŽŶĂŝƐƚŶŝĞũČĐǇĚƌǌĞǁŽƐƚĂŶ͕ƉŽǁŝĞƌǌĐŚŶŝħǌŝĞŵŝ͕ǁƚǇŵ
ŐůĞďħ͕ǁŽĚǇƉŽǁŝĞƌǌĐŚŶŝŽǁĞŝƉŽĚǌŝĞŵŶĞʹŶŝĞƉƌǌĞǁŝĚƵũĞƐŝħǁǇĐŝŶŬŝŝƐƚŶŝĞũČĐĞŐŽ
ĚƌǌĞǁŽƐƚĂŶƵ͕ƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞǁǇŬŽƉǇŶŝĞďħĚČŐųħďŽŬŝĞ͕ĂƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶĞŵĂƚĞƌŝĂųǇĚŽ
ďƵĚŽǁǇƉŽƐŝĂĚĂũČĐĞƌƚǇĨŝŬĂƚǇǁǇŬŽŶĂŶŝĂǌŐŽĚŶŝĞǌƉŽůƐŬŝŵŝƉƌǌĞƉŝƐĂŵŝŝŶŽƌŵĂŵŝ͘

ϴ͘ ŚĂƌĂŬƚĞƌƌŽďſƚďƵĚŽǁůĂŶǇĐŚ
ZŽďŽƚǇ ďƵĚŽǁůĂŶĞ ƐČ ƌŽďŽƚĂŵŝ ƚǇƉŽǁǇŵŝ͕ ǌĂƑ ŵŝĞũƐĐĞ ĚĞŵŽŶƚŽǁĂŶǇĐŚ ƐųƵƉſǁ ŝ ůŝŶŝŝ
ŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶǇĐŚŝŬĂďůŽǁǇĐŚƉŽŬĂǌĂŶŽŶĂǌĂųČĐǌŽŶǇŵWƌŽũĞŬĐŝĞǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĂƚĞƌĞŶƵƌǇƐ͘
Ŷƌϭ͘/ŶǁĞƐƚǇĐũĂŶŝĞŽŐƌĂŶŝĐǌĂǁǏĂĚĞŶƐƉŽƐſďǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĂĚǌŝĂųĞŬƐČƐŝĞĚŶŝĐŚ͘
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KW/^d,E/EzhKtEz,hZF><dZKEZ'dzEz,

ϭ͘ WŽĚƐƚĂǁĂŽƉƌĂĐŽǁĂŶŝĂ
WƌŽũĞŬƚŽƉƌĂĐŽǁĂŶŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ͗
ͲǌůĞĐĞŶŝĂ/ŶǁĞƐƚŽƌĂ͕
ͲŽďŽǁŝČǌƵũČĐǇĐŚƉƌǌĞƉŝƐſǁŝŶŽƌŵŝŬĂƚĂůŽŐſǁ͕
ͲǁŝǌũŝůŽŬĂůŶĞũǁƚĞƌĞŶŝĞ͕
ͲĂŬƚƵĂůŶĞŐŽǁǇƌǇƐƵŐĞŽĚĞǌǇũŶĞŐŽ͘

Ϯ͘ ĂŬƌĞƐŽƉƌĂĐŽǁĂŶŝĂ
ŽŬƵŵĞŶƚĂĐũĂǌĂǁŝĞƌĂƉƌŽũĞŬƚďƵĚŽǁǇ͗
 ͲďƵĚŽǁĂƐųƵƉſǁ
 ͲďƵĚŽǁĂůŝŶŝŝŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĞũĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĞũŶŶ
 ͲďƵĚŽǁĂůŝŶŝŝŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĞũŽƑǁŝĞƚůĞŶŝŽǁĞũŶŶ
ͲďƵĚŽǁĂƉƌǌǇųČĐǌĂŬĂďůŽǁĞŐŽ
 ͲďƵĚŽǁĂůŝŶŝŝŬĂďůŽǁĞũ

WŽƐĂĚŽǁŝĞŶŝĞƐųƵƉſǁŝƉƌǌĞďŝĞŐƚƌĂƐǇƉƌŽũ͘ůŝŶŝŝŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶǇĐŚŝŬĂďůŽǁǇĐŚƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝŽŶĞ
ƐČŶĂWƌŽũĞŬĐŝĞǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĂƚĞƌĞŶƵǁƐŬĂůŝϭ͗ϱϬϬ;ƌǇƐŶƌϭͿ͘

ϯ͘ KƉŝƐƐǌĐǌĞŐſųŽǁǇďƵĚŽǁǇ
t ŵŝĞũƐĐĂĐŚ ǁƐŬĂǌĂŶǇĐŚ ŶĂ WƌŽũĞŬĐŝĞ ǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĂ ƚĞƌĞŶƵ ;ƌǇƐ͘ ϭͿ ŶĂůĞǏǇ ƉŽƐƚĂǁŝđ
ŶŽǁĞƐųƵƉǇŶƌ͗ϮͬWͲϭϬͬE͕ϰĂͬWϯͲϭϬͬϰ͕ϯŝϰďͬWϯͲϭϬ͕ϱͬϰ͕ϯ͘ŽŶŽǁŽƉŽƐĂĚŽǁŝŽŶǇĐŚƐųƵƉſǁŶƌ
ϰĂ ŝ ϰď ƉŽĚǁŝĞƐŝđ ůŝŶŝĞ ŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶČ ĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶČ ŝ ŽƑǁŝĞƚůĞŶŝŽǁČ ǌ ĚĞŵŽŶƚĂǏƵ͘ t ƌĂǌŝĞ
ƉŽƚƌǌĞďǇ ŝƐƚŶŝĞũČĐĞ ůŝŶŝĞ ŶĂůĞǏǇ ƉƌǌĞĚųƵǏǇđ ǌĂ ƉŽŵŽĐČ ǌųČĐǌĞŬ ǌĂƉƌĂƐŽǁǇǁĂŶǇĐŚ ;ĚŽƚǇĐǌǇ ůŝŶŝŝ
ůͿůƵďǌųČĐǌĞŬ^:;ĚŽƚǇĐǌǇůŝŶŝŝƐy^ŶͿ͘EĂŶŽǁŽƉŽƐĂĚŽǁŝŽŶǇŵƐųƵƉŝĞŶƌϰĂŶĂůĞǏǇǌĂŵŽŶƚŽǁĂđ
ŽƉƌĂǁħŽƑǁŝĞƚůĞŶŝŽǁČǌĚĞŵŽŶƚĂǏƵ͘
/ƐƚŶŝĞũČĐǇ ƐųƵƉ Ŷƌ͘ ϮͬWͲϭϬͬE ŬŽůŝĚƵũĞ ǁ ǌŶĂĐǌŶǇŵ ƐƚŽƉŶŝƵ ǌ WƌŽũĞŬƚŽǁĂŶǇŵ
ǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĞŵƚĞƌĞŶƵ͘/ƐƚŶŝĞũČĐĞƉƌǌǇųČĐǌĞŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĞƚǇƉƵ͗ϰǆ>ϮϱŵŵϮǌĂƐŝůĂũČĐĞǁ
ĞŶ͘ĞůĞŬƚƌǇĐǌŶČďƵĚǇŶĞŬŶƌ͘ϮϵƉƌǌǇƵů͘<ŽůĞũŽǁĞũŶĂůĞǏǇŽĚųČĐǌǇđŽĚůŝŶŝŝŬŽŵƵŶĂůŶĞũŶĂƐųƵƉŝĞ
Ŷƌ͘Ϯ ƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶǇŵ ĚŽ ĚĞŵŽŶƚĂǏƵ͘ t ŵŝĞũƐĐƵ ǁƐŬĂǌĂŶǇŵ ŶĂ ƉƌŽũĞŬĐŝĞ ǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĂ
ƚĞƌĞŶƵ;ƌǇƐ͘ϭͿŶĂůĞǏǇƉŽƐĂĚŽǁŝđŶŽǁǇƐųƵƉEŶƌ͘ϮͬWͲϭϬͬEŝǌĂŵŽŶƚŽǁĂđŶĂŶŝŵǁĐǌĞƑŶŝĞũ
ŽĚųČĐǌŽŶĞƉƌǌǇųČĐǌĞŽƌĂǌŝƐƚŶŝĞũČĐČůŝŶŝħŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶČƵǏǇǁĂũČĐĚŽƚĞŐŽĐĞůƵŶŽǁĞŐŽŽƐƉƌǌħƚƵ͘
^ƚĂƌǇƐųƵƉŝŽƐƉƌǌħƚŶĂůĞǏǇǌĚĞŵŽŶƚŽǁĂđ͘
^ĐŚĞŵĂƚŝĚĞŽǁǇǌĂƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶǇĐŚƌŽǌǁŝČǌĂŷƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝŽŶŽŶĂƌǇƐŶƌϯ͘
KĚĐŝŶŬŝ ϭͲϮ ŝ ϯͲϰ ŝƐƚŶŝĞũČĐǇĐŚ ůŝŶŝŝ ŬĂďůŽǁǇĐŚ͕ ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝŽŶĞ ŶĂ WƌŽũĞŬĐŝĞ
ǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĂ ƚĞƌĞŶƵ ;ƌǇƐ͘ ϭͿ͕ ŬŽůŝĚƵũČ ǌ ƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶČ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌČ ĚƌŽŐŽǁČ͘ <ĂďůĞ
ŶĂůĞǏǇŽĚŬŽƉĂđŶĂŬŽůŝǌǇũŶǇĐŚŽĚĐŝŶŬĂĐŚŝƵųŽǏǇđŽďŽŬƉŽŶŽǁŽƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶǇĐŚƚƌĂƐĂĐŚ͘>ŝŶŝħ
ŬĂďůŽǁČŶĂŽĚĐŝŶŬƵϯͲϰŶĂůĞǏǇŶĂĐĂųĞũĚųƵŐŽƑĐŝƉŽƉƌǌĞųŽǏĞŶŝƵƵŬųĂĚĂđǁƌƵƌǌĞŽĐŚƌŽŶŶĞũ
ĚǌŝĞůŽŶĞũƚǇƉƵϭϲϬW^͘KƚǁŽƌǇƉƌǌĞƉƵƐƚſǁƌƵƌŽǁǇĐŚǌƵųŽǏŽŶǇŵŝǁŶŝĐŚŬĂďůĂŵŝƉŽǁŝŶŶǇďǇđ
ƵƐǌĐǌĞůŶŝŽŶĞ͕ǌĂďĞǌƉŝĞĐǌŽŶĞƉƌǌĞĚǌĂŵƵůĂŶŝĞŵ͘
/ƐƚŶŝĞũČĐĞůŝŶŝĞŬĂďůŽǁĞŶŶŝ^ŶŶĂŽĚĐŝŶŬĂĐŚƉŽĚƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶǇŵŝǁũĂǌĚĂŵŝ͕ŽƌĂǌǁƐǌǇƐƚŬŝĞ
ůŝŶŝĞŬĂďůŽǁĞŶĂŽĚĐŝŶŬĂĐŚďŝĞŐŶČĐǇĐŚƉŽĚƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶǇŵŝƉĂƌŬŝŶŐĂŵŝŶĂůĞǏǇǌĂďĞǌƉŝĞĐǌǇđ͘t
ƚǇŵ ĐĞůƵ ŶĂůĞǏǇ ũĞŽĚŬŽƉĂđ ŝ ƵųŽǏǇđ ǁ ƌƵƌǌĞ ŽĐŚƌŽŶŶĞũ ĚǁƵĚǌŝĞůŶĞũƚǇƉƵ͗  ϭϲϬ W^͕ǌŐŽĚŶŝĞǌ
WƌŽũĞŬƚĞŵǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĂƚĞƌĞŶƵ;ƌǇƐ͘Ŷƌϭ͘Ϳ

    

 
 !!" # 

(85) 743 26 30
0 602 378 323

dƌĂƐǇƉƌǌĞďŝĞŐƵůŝŶŝŝŬĂďůŽǁǇĐŚƉŽŬĂǌĂŶŽƐĐŚĞŵĂƚǇĐǌŶŝĞŶĂƌǇƐ͘ŶƌϮ͘
/ƐƚŶŝĞũČĐČ ŽƉƌĂǁħ ŽƑǁŝĞƚůĞŶŝŽǁČ ǌŶĂũĚƵũČĐČ Ɛŝħ ŶĂ ƐųƵƉŝĞ Ŷƌ͘ ϮͬWͲϭϬͬE ;ƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶǇŵ ĚŽ
ĚĞŵŽŶƚĂǏƵͿ ŶĂůĞǏǇ ǌĚĞŵŽŶƚŽǁĂđ ŝ ǌĂŵŽŶƚŽǁĂđ ƉŽŶŽǁŶŝĞ ŶĂ ŶŽǁŽ ƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶǇŵ ƐųƵƉŝĞ
;ƉƌŽũ͘Ŷƌ͘ϮͬWͲϭϬͬEͿ͕ǌĂƐƚŽƐŽǁĂđǁǇƐŝħŐŶŝŬŝŽƉƌĂǁħǌĚĞŵŽŶƚĂǏƵ͘
/ƐƚŶŝĞũČĐČ ŽƉƌĂǁħ ŽƑǁŝĞƚůĞŶŝŽǁČ ǌŶĂũĚƵũČĐČ Ɛŝħ ŶĂ ƐųƵƉŝĞ Ŷƌ͘ ϰͬWͲϭϬͬE ;ƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶǇŵ ĚŽ
ĚĞŵŽŶƚĂǏƵͿ ŶĂůĞǏǇ ǌĚĞŵŽŶƚŽǁĂđ ŝ ǌĂŵŽŶƚŽǁĂđ ƉŽŶŽǁŶŝĞ ŶĂ ŶŽǁŽ ƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶǇŵ ƐųƵƉŝĞ
;ƉƌŽũ͘Ŷƌ͘ϰĂͬWͲϭϬͬEͿ͕ǌĂƐƚŽƐŽǁĂđǁǇƐŝħŐŶŝŬŝŽƉƌĂǁħǌĚĞŵŽŶƚĂǏƵ͘

ϰ͘ hŬųĂĚĂŶŝĞŬĂďůŝ
WƌŽũ͘ ŬĂďůĞ ŶŶ ƵŬųĂĚĂđ ǁ ƌŽǁĂĐŚ ŬĂďůŽǁǇĐŚ ŶĂ ŐųħďŽŬŽƑĐŝ Ϭ͕ϳŵ ;ƌſǁ Ϭ͕ϴŵͿ ůŝŶŝČ ĨĂůŝƐƚČ ǌ
ǌĂƉĂƐĞŵ ŽŬ͘ ϰй͘ <ĂďůĞ ďŝĞŐŶČĐĞ ƌſǁŶŽůĞŐůĞ ƵŬųĂĚĂđ ŽďŽŬ ƐŝĞďŝĞ ǁ ũĞĚŶǇŵ ƌŽǁŝĞ ŬĂďůŽǁǇŵ
ŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝŽƉŽƐǌĞƌǌŽŶǇŵ͕ƚĂŬďǇŽĚůĞŐųŽƑđƉŽŵŝħĚǌǇŬĂďůĂŵŝŶŝĞďǇųĂŵŶŝĞũƐǌĂŶŝǏϬ͕ϭŵŝǁ
ƚĂŬŝ ƐƉŽƐſď ďǇ ŽƑ ƌŽǁƵ ďŝĞŐųĂ ŶŝĞŬŽůŝǌǇũŶŝĞ ǁ ƐƚŽƐƵŶŬƵ ĚŽ ŝƐƚŶŝĞũČĐĞŐŽ ŝ ƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶĞŐŽ
ƵǌďƌŽũĞŶŝĂ ƚĞƌĞŶƵ͘ WŽĚ ŬĂďůĞŵ ŝ ŶĂ ŬĂďůƵ ǁŝŶŶĂ ǌŶĂũĚŽǁĂđ Ɛŝħ ϭϬͲĐĞŶƚǇŵĞƚƌŽǁĂ ǁĂƌƐƚǁĂ
ŽĐŚƌŽŶŶĂ ƉŝĂƐŬƵ ŶŝĞŶŽƌŵŽǁĂŶĞŐŽ ďĞǌ ŐƌƵǌƵ ŝ ŬĂŵŝĞŶŝ͘ ZĞƐǌƚħ ǁǇŬŽƉƵ ƵǌƵƉĞųŶŝđ ŐƌƵŶƚĞŵ
ƌŽĚǌŝŵǇŵ͕ƉƌǌǇĐǌǇŵϯϬĐŵŶĂĚŬĂďůĞŵƵųŽǏǇđĨŽůŝħWsŬŽůŽƌƵŶŝĞďŝĞƐŬŝĞŐŽ͘
<ĂďĞů^EǁǌŝĞŵŝƵŬųĂĚĂđǁƌŽǁŝĞŬĂďůŽǁǇŵŶĂŐųħďŽŬŽƑĐŝϬ͕ϵŵŝŶĂϭϬĐŵǁĂƌƐƚǁŝĞƉŝĂƐŬƵ
;ƌſǁ ŐųħďŽŬŽƑĐŝ ϭ͕ϬŵͿ͕ ũĞǏĞůŝ ŐƌƵŶƚ ǁ ǁǇŬŽƉŝĞ ũĞƐƚ ƉŝĂƐǌĐǌǇƐƚǇ ŬĂďĞů ƵŬųĂĚĂđ ďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽ ǁ
ƌŽǁŝĞ͘<ĂďĞůƵŬųĂĚĂđůŝŶŝČĨĂůŝƐƚČŶĂĚŶŝĞŽĐǌǇƐǌĐǌŽŶĞŐŽƌŽǁƵŬĂďůŽǁĞŐŽŝǁǇƌſǁŶĂŶĞŐŽϭϬĐŵ
ǁĂƌƐƚǁČ ƉŝĂƐŬƵ͘ WŽ ƵųŽǏĞŶŝƵ  ŬĂďĞů ǌĂƐǇƉĂđ ϭϬĐŵ ǁĂƌƐƚǁČ ƉŝĂƐŬƵ Ă ŶĂƐƚħƉŶŝĞ ϭϱĐŵ ǁĂƌƐƚǁČ
ŐƌƵŶƚƵƌŽĚǌŝŵĞŐŽƉŽĐǌǇŵƉƌǌǇŬƌǇđĨŽůŝČǌƚǁŽƌǌǇǁĂƐǌƚƵĐǌŶĞŐŽŬŽůŽƌƵĐǌĞƌǁŽŶĞŐŽ͘KĚůĞŐųŽƑđ
ŬĂďůĂŽĚĨŽůŝŝƉŽǁŝŶŶĂǁǇŶŽƐŝđϮϱĐŵ͘
EĂ ŬĂďůĞ ĐŽ ŽŬ͘ ϭϬŵ͕ ƉƌǌǇ ǁĞũƑĐŝĂĐŚ ŝ ǁǇũƑĐŝĂĐŚ ĚŽ ƌƵƌ ŽĐŚƌŽŶŶǇĐŚ͕ ǌĂųĂŵĂŶŝĂĐŚ ůŝŶŝŝ
ƉƌǌĞďŝĞŐƵ ƚƌĂƐǇ ŬĂďůĂ ŝ ƉƌǌǇ ƐųƵƉĂĐŚ ŽƑǁŝĞƚůĞŶŝŽǁǇĐŚ ŶĂųŽǏǇđ ŽǌŶĂĐǌŶŝŬŝ ŬĂďůŽǁĞ ǌ ƚǁŽƌǌǇǁĂ
ƐǌƚƵĐǌŶĞŐŽ ŶƉ͘ ƚǇƉƵ͗ ^d  ǌĂǁŝĞƌĂũČĐĞ ŵ͘ŝŶ͘ ŶĂƉŝħĐŝĞ ǌŶĂŵŝŽŶŽǁĞ ŝ ŶĂǌǁħ ůŝŶŝŝ ŬĂďůŽǁĞũ ŶŶ͕
ƚǇƉ ŬĂďůĂ ŝ ƌŽŬ ƵųŽǏĞŶŝĂ͘  ^ŬƌǌǇǏŽǁĂŶŝĂ ǌ ŝƐƚŶŝĞũČĐǇŵ ƵǌďƌŽũĞŶŝĞŵ ƉŽĚǌŝĞŵŶǇŵ ŝ ƉŽĚ
ĐŚŽĚŶŝŬĂŵŝ ǁǇŬŽŶĂđ ǁ ƌƵƌĂĐŚ ŬĂƌďŽǁĂŶǇĐŚ ǌ ĚǁƵǁĂƌƐƚǁŽǁĞŐŽ ƉŽůŝĞƚǇůĞŶƵ W, Ž ƑƌĞĚŶŝĐǇ
ǌĞǁŶħƚƌǌŶĞũϳϱŵŵŝϭϭϬŵŵŬŽůŽƌƵŶŝĞďŝĞƐŬŝĞŐŽ͘^ŬƌǌǇǏŽǁĂŶŝĂǌĚƌŽŐĂŵŝŝĚŽũĂǌĚĂŵŝǁǇŬŽŶĂđ
ŵĞƚŽĚČ ƉƌǌĞĐŝƐŬſǁ ŵĞĐŚĂŶŝĐǌŶǇĐŚ ǌ ǌĂƐƚŽƐŽǁĂŶŝĞŵ ƌƵƌ ŐųĂĚŬŝĐŚ ǌ ĚǁƵǁĂƌƐƚǁŽǁĞŐŽ
ƉŽůŝĞƚǇůĞŶƵW,ŽƑƌĞĚŶŝĐǇǌĞǁŶħƚƌǌŶĞũϭϭϬŵŵŬŽůŽƌƵŶŝĞďŝĞƐŬŝĞŐŽĚŽƐƚŽƐŽǁĂŶŝĂǁƚƌƵĚŶǇĐŚ
ǁĂƌƵŶŬĂĐŚ ƚĞƌĞŶŽǁǇĐŚ͘ ZſǁŶŝĞǏ ǁ ŵŝĞũƐĐĂĐŚ͕ ŐĚǌŝĞ ŶĂ ĞƚĂƉŝĞ ǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝĂ ƌŽďſƚ
ďƵĚŽǁůĂŶǇĐŚ͕ ĞůĞŬƚƌǇĐǌŶǇĐŚ ͣŽĚŬƌǇũĞ Ɛŝħ͟ ũĂŬŝĞŬŽůǁŝĞŬ ƐŝĞĐŝ ƉŽĚǌŝĞŵŶĞ ŶĂůĞǏǇ ƐƚŽƐŽǁĂđ ƌƵƌǇ
ŽĐŚƌŽŶŶĞ͘
WƌĂĐĞǌŝĞŵŶĞƉƌǌǇǌďůŝǏĞŶŝĂĐŚŝƐŬƌǌǇǏŽǁĂŶŝĂĐŚǌŝŶŶǇŵƵǌďƌŽũĞŶŝĞŵǁǇŬŽŶǇǁĂđƌħĐǌŶŝĞ͘
dƌĂƐħ ůŝŶŝŝ ŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶǇĐŚ ŽƌĂǌ ŵŝĞũƐĐĂ ƉŽƐĂĚŽǁŝĞŶŝĂ ƐųƵƉſǁ ƉŽŬĂǌĂŶŽ ŶĂ WƌŽũĞŬĐŝĞ
ǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĂƚĞƌĞŶƵ;ƌǇƐ͘ϭͿǁƐŬĂůŝϭ͗ϱϬϬ͘


ϱ͘ KĐŚƌŽŶĂƉƌǌĞĐŝǁƉŽƌĂǏĞŶŝŽǁĂ

:ĂŬŽ ƐǇƐƚĞŵ ŽĐŚƌŽŶǇ ŽĚ ƉŽƌĂǏĞŷ ƉƌČĚĞŵ ĞůĞŬƚƌǇĐǌŶǇŵ ǁ ƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶĞũ ůŝŶŝŝ ƉƌǌǇũħƚŽ
ƐĂŵŽĐǌǇŶŶĞ ǁǇųČĐǌĞŶŝĞ ǌĂƐŝůĂŶŝĂ ͬƵŬųĂĚ  dEͲ ͬ͘ ĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽ ƉŽ ŽĚĚĂŶŝƵ ƵƌǌČĚǌĞŷ ĚŽ
ĞŬƐƉůŽĂƚĂĐũŝ ͬǌĂųČĐǌĞŶŝƵ ŶĂƉŝħĐŝĂͬ ŶĂůĞǏǇ ĚŽŬŽŶĂđ ƉŽŵŝĂƌſǁ ŽĐŚƌŽŶŶǇĐŚ͕ ƐƉŽƌǌČĚǌĂũČĐ
ŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝƉƌŽƚŽŬſų͘

ϲ͘ hǁĂŐŝŬŽŷĐŽǁĞ
ͲtƐǌĞůŬŝĞƉƌĂĐĞǁƉŽďůŝǏƵŝƐƚŶŝĞũČĐǇĐŚƵƌǌČĚǌĞŷĞůĞŬƚƌŽĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶǇĐŚǁǇŬŽŶǇǁĂđǁƐƚĂŶŝĞ
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ďĞǌŶĂƉŝħĐŝŽǁǇŵ͕ƉŽŝĐŚƵǌŝĞŵŝĞŶŝƵŝƉŽĚŽƉƵƐǌĐǌĞŶŝƵƉƌǌĞǌƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁZ͕
ͲWƌĂĐĞ ƵũħƚĞ ǁ ŶŝŶŝĞũƐǌǇŵ ƉƌŽũĞŬĐŝĞ ŶŝĞ ƐƚǁĂƌǌĂũČ ƐǌĐǌĞŐſůŶĞŐŽ ǌĂŐƌŽǏĞŶŝĂ ĚůĂ ǌĚƌŽǁŝĂ ;ĚůĂ
ƚĞŐŽ ƌŽĚǌĂũƵ ƉƌĂĐͿ͕ ŶŝĞŵŶŝĞũ ũĞĚŶĂŬ ŶĂůĞǏǇ ƉƌǌǇ ŝĐŚ ǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝƵ ƉŽƐƚħƉŽǁĂđ ǌŐŽĚŶŝĞ ǌ
ǌĂƐĂĚĂŵŝŝƉƌǌĞƉŝƐĂŵŝǁǇƐǌĐǌĞŐſůŶŝŽŶǇŵŝƉŽŶŝǏĞũ͕
ͲĂųŽƑđ ƉƌĂĐ ǁǇŬŽŶĂđ ǌŐŽĚŶŝĞ ǌ ŽďŽǁŝČǌƵũČĐǇŵŝ ŶŽƌŵĂŵŝ͕ ƉƌǌĞƉŝƐĂŵŝ ,W ŝ Wh ŽƌĂǌ ǌ
ͣtĂƌƵŶŬĂŵŝƚĞĐŚŶŝĐǌŶǇŵŝǁǇŬŽŶĂŶŝĂŝŽĚďŝŽƌƵƌŽďſƚďƵĚŽǁůĂŶŽʹŵŽŶƚĂǏŽǁǇĐŚ͟ƚŽŵsʹ
/ŶƐƚĂůĂĐũĞĞůĞŬƚƌǇĐǌŶĞ͘
ͲEŝŶŝĞũƐǌĞ ƉƌĂĐĞ ǁŝŶŶŝ ǁǇŬŽŶǇǁĂđ ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ ƉŽƐŝĂĚĂũČĐǇ ŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞ ƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂ ĚŽ
ǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝĂƚĞŐŽƌŽĚǌĂũƵƉƌĂĐ͕
ͲWƌǌǇǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝƵƐƚŽƐŽǁĂđŵĂƚĞƌŝĂųǇŝƵƌǌČĚǌĞŶŝĂƉŽƐŝĂĚĂũČĐĞĂŬƚƵĂůŶĞĂƚĞƐƚǇŝĐĞƌƚǇĨŝŬĂƚǇ
ĚŽƉƵƐǌĐǌĂũČĐĞĚŽŝĐŚƐƚŽƐŽǁĂŶŝĂ͕
ͲKƐƉƌǌħƚ ǌĂƐƚŽƐŽǁĂŶǇ ǁ ƉƌŽũĞŬĐũĞ ;ƐųƵƉǇ͕ ŽƉƌĂǁǇ ŝƚĚͿ ĚŽďƌĂŶŽ ƉƌǌǇŬųĂĚŽǁŽ͘ ŽƉƵƐǌĐǌĂ Ɛŝħ
ǌĂƐƚŽƐŽǁĂŶŝĞ ŽƐƉƌǌħƚƵ ŝŶŶǇĐŚ ƉƌŽĚƵĐĞŶƚſǁ ƉŽĚ ǁĂƌƵŶŬŝĞŵ ƐƉĞųŶŝĂŶŝĂ ƉƌǌĞǌĞŷ
ŝĚĞŶƚǇĐǌŶǇĐŚǁǇŵĂŐĂŷƚĞĐŚŶŝĐǌŶǇĐŚũĂŬŽƐƉƌǌħƚƉƌǌǇŬųĂĚŽǁŽĚŽďƌĂŶǇ͕ŽƌĂǌƉŽĚǁĂƌƵŶŬŝĞŵ
ƵǌǇƐŬĂŶŝĂǌŐŽĚǇ/ŶǁĞƐƚŽƌĂ͕
- tǇŬŽŶĂǁĐĂ ǌŽďŽǁŝČǌĂŶǇ ũĞƐƚ ĚŽ ǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝĂ ƌŽďſƚ ǁǇƐŽŬŝĞũ ũĂŬŽƑĐŝ͕ ǌ ŶĂũǁǇǏƐǌČ
ƐƚĂƌĂŶŶŽƑĐŝČ͕ ǌŐŽĚŶŝĞ ǌ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐũČ ƚĞĐŚŶŝĐǌŶČ͕ ǌĂƐĂĚĂŵŝ ƐǌƚƵŬŝ ďƵĚŽǁůĂŶĞũ ŝ ǁŝĞĚǌǇ
ƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞũ͕WƌĂǁĞŵƵĚŽǁůĂŶǇŵŽƌĂǌŽďŽǁŝČǌƵũČĐǇŵŝŶŽƌŵĂŵŝŝƉƌǌĞƉŝƐĂŵŝďƌĂŶǏŽǁǇŵŝ͘
tǇŬŽŶĂǁĐĂ ŵĂ ŽďŽǁŝČǌĞŬ ƐƉƌĂǁĚǌĞŶŝĂ ŶŝŶŝĞũƐǌĞũ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐũŝ ƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞũ ;ĐǌǇ ũĞƐƚ
ŬŽŵƉůĞƚŶĂ ŝ ƉŽǌďĂǁŝŽŶĂ ďųħĚſǁ ǁ ǌĂŬƌĞƐŝĞ ƉƌǌĞĚŵŝŽƚŽǁǇĐŚ ƌŽďſƚͿ ŽƌĂǌ ǌŐųŽƐǌĞŶŝĂ
ĞǁĞŶƚƵĂůŶǇĐŚ ďųħĚſǁ ƉƌŽũĞŬƚĂŶƚŽǁŝ ǁ ƵǌŐŽĚŶŝĞŶŝƵ ǌ ŝŶǁĞƐƚŽƌĞŵ͘ tǇŬŽŶĂǁĐĂ ƉƌǌĞĚ
ƉŽĚĂŶŝĞŵŽƐƚĂƚĞĐǌŶĞũŽĨĞƌƚǇǁŝŶŝĞŶǁƐǌĞůŬŝĞǁČƚƉůŝǁŽƑĐŝǁǇũĂƑŶŝđǌƉƌŽũĞŬƚĂŶƚĞŵƉŽƉƌǌĞǌ
ŽĨŝĐũĂůŶĞ͕ ƉŝƐĞŵŶĞ ǌĂƉǇƚĂŶŝĂ͘ :ĞƑůŝ ǁǇŬŽŶĂǁĐĂ ƵǁĂǏĂ ǌĂ ŬŽŶŝĞĐǌŶĞ ǌĂƐƚŽƐŽǁĂŶŝĞ
ĚŽĚĂƚŬŽǁǇĐŚ ŵĂƚĞƌŝĂųſǁ͕ ĐǌǇ ǁǇŬŽŶĂŶŝĂ ĚŽĚĂƚŬŽǁǇĐŚ ƌŽďſƚ ĐĞůĞŵ ƉƌĂǁŝĚųŽǁĞũ ƌĞĂůŝǌĂĐũŝ
ŝŶǁĞƐƚǇĐũŝ ǁŝŶŝĞŶ ƚŽ ǌŐųŽƐŝđ ŝŶǁĞƐƚŽƌŽǁŝ ŝ ƉƌŽũĞŬƚĂŶƚŽǁŝ ĐĞůĞŵ ĚŽŬŽŶĂŶŝĂ ĞǁĞŶƚƵĂůŶǇĐŚ
ƉŽƉƌĂǁĞŬĐǌǇǌŵŝĂŶǁĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐũŝƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞũ͘KĚƐƚħƉƐƚǁĂŽĚĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐũŝƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞũ
ǁ ǌĂŬƌĞƐŝĞ ƌŽǌǁŝČǌĂŷ ƚĞĐŚŶŝĐǌŶǇĐŚ ĐǌǇ ǌĂƐƚŽƐŽǁĂŶǇĐŚ ŵĂƚĞƌŝĂųſǁ ƐČ ĚŽƉƵƐǌĐǌĂŶĞ ũĞĚǇŶŝĞ
ƉŽƵǌǇƐŬĂŶŝƵĨŽƌŵĂůŶĞũ͕ƉŝƐĞŵŶĞũǌŐŽĚǇŝŶǁĞƐƚŽƌĂ͘tǇŬŽŶĂǁĐĂƉŽŶŝĞƐŝĞŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶŽƑđ
ǌĂƐǌŬŽĚħƉŽǁƐƚĂųČǁƐŬƵƚĞŬďųħĚƵƉƌŽũĞŬƚĂŶƚĂ͕ũĞƑůŝǁĂĚĂƉƌŽũĞŬƚƵďǇųĂĞǁŝĚĞŶƚŶĂŝųĂƚǁĂ
ĚŽǁǇŬƌǇĐŝĂ͘
- :ĞǏĞůŝŶŝŶŝĞũƐǌĂĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐũĂƚĞĐŚŶŝĐǌŶĂ͕ƚĞƌĞŶďƵĚŽǁǇ͕ŵĂƚĞƌŝĂųǇůƵďƵƌǌČĚǌĞŶŝĂŶŝĞŶĂĚĂũČ
Ɛŝħ ĚŽ ƉƌĂǁŝĚųŽǁĞŐŽ ǁǇŬŽŶĂŶŝĂ ƌŽďſƚ ĂůďŽ ũĞǏĞůŝ ǌĂũĚČ ŝŶŶĞ ŽŬŽůŝĐǌŶŽƑĐŝ͕ ŬƚſƌĞ ŵŽŐČ
ƉƌǌĞƐǌŬŽĚǌŝđ ƉƌĂǁŝĚųŽǁĞŵƵ ǁǇŬŽŶĂŶŝƵ ƌŽďſƚ͕ ǁǇŬŽŶĂǁĐĂ ƉŽǁŝŶŝĞŶ ŶŝĞǌǁųŽĐǌŶŝĞ
ǌĂǁŝĂĚŽŵŝđ ŽƚǇŵ ŝŶǁĞƐƚŽƌĂ͘ ƌĂŬ ǌĂǁŝĂĚŽŵŝĞŶŝĂ ŝŶǁĞƐƚŽƌĂ Ž ǁĂĚĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵ ƉŽǁŽĚƵũĞ
ƉŽǁƐƚĂŶŝĞŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶŽƑĐŝŽĚƐǌŬŽĚŽǁĂǁĐǌĞũǁǇŬŽŶĂǁĐǇǌĂƐǌŬŽĚǇ͕ŬƚſƌĞǁǇŶŝŬųǇǌũĞŐŽ
ǌĂƐƚŽƐŽǁĂŶŝĂ͘
- EŝŶŝĞũƐǌǇ ƉƌŽũĞŬƚ ƐƚĂŶŽǁŝ ŝŶƚĞŐƌĂůŶČ ĐǌħƑđ ƵŵŽǁǇ Ž ƌŽďŽƚǇ ďƵĚŽǁůĂŶĞ ŝ ǁǇŬŽŶĂǁĐĂ ŵĂ
ŽďŽǁŝČǌĞŬ ƐƉƌĂǁĚǌĞŶŝĂ ƚĞŐŽǏ ƉƌŽũĞŬƚƵ ƉƌǌĞĚ ƉƌǌǇƐƚČƉŝĞŶŝĞŵ ĚŽ ǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝĂ ƌŽďſƚ
ƵƐƚĂůĂũČĐũĞŐŽŬŽŵƉůĞƚŶŽƑđŽƌĂǌƉŽƉƌĂǁŶŽƑđƐƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂ͘ĂƵǁĂǏŽŶĞŽĚƐƚħƉƐƚǁĂŽĚŶŽƌŵ
ŝďųħĚǇƉƌŽũĞŬƚŽǁĞƉŽǁŝŶŶǇďǇđŶŝĞǌǁųŽĐǌŶŝĞǌŐųŽƐǌŽŶĞŝŶǁĞƐƚŽƌŽǁŝ͘ĂŶŝĞĐŚĂŶŝĞǌŐųŽƐǌĞŶŝĂ
ƐƚĂŶŽǁŝŽŶŝĞǌĂĐŚŽǁĂŶŝƵŶĂůĞǏǇƚĞũƐƚĂƌĂŶŶŽƑĐŝƉƌǌĞǌǁǇŬŽŶĂǁĐħ͘
- KƉŝƐƐƚĂŶŽǁŝŝŶƚĞŐƌĂůŶČĐǌħƑđƉƌŽũĞŬƚƵ͘

ϳ͘ ĂŬƌĞƐŽĚĚǌŝĂųǇǁĂŶŝĂ

WƌŽũĞŬƚŽǁĂŶĂ ŝŶǁĞƐƚǇĐũĂ ŶŝĞ ƐƉŽǁŽĚƵũĞ ǌŵŝĂŶ ǁ ŝƐƚŶŝĞũČĐǇŵ ŝ ƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶǇŵ
ǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝƵ ĚǌŝĂųĞŬ ƐČƐŝĞĚŶŝĐŚ ŝ ǌĂŵǇŬĂ Ɛŝħ ŶĂ ǁǇŵŝĞŶŝŽŶĞũ ĚǌŝĂųĐĞ͘ ƵĚŽǁĂ
ƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶĞũ ůŝŶŝŝ ŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĞũ ŽƑǁŝĞƚůĞŶŝŽǁĞũ ŝ ĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĞũ ŝ ůŝŶŝŝ ŬĂďůŽǁĞũ ŽƌĂǌ ƐųƵƉſǁ
ŽƑǁŝĞƚůĞŶŝŽǁǇĐŚŶŝĞǁǇŵĂŐĂǁǇĐŝŶŬŝĚƌǌĞǁ͘
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KW/^'K^WKZKtE/dZEhhKtEz,hZF
><dZKEZ'dzEz,

ϭ͘ WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŶǁĞƐƚǇĐũŝ
WƌǌĞĚŵŝŽƚĞŵ ŝŶǁĞƐƚǇĐũŝ ũĞƐƚ ďƵĚŽǁĂ ƐųƵƉſǁ ŽƑǁŝĞƚůĞŶŝŽǁŽͲĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶǇĐŚ͕ ůŝŶŝŝ
ŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶǇĐŚ ĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶǇĐŚ ŝ ŽƑǁŝĞƚůĞŶŝŽǁǇĐŚ͕ ƉƌǌǇųČĐǌĂ ŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĞŐŽ ŶŶ ŽƌĂǌ ůŝŶŝŝ
ŬĂďůŽǁǇĐŚƉƌǌǇƵů͘<ŽůĞũŽǁĞũǁ^ŽŬſųĐĞ͕Ěǌ͘ŶƌϯϬϳϯͬϴ͘

Ϯ͘ ĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĞʹƐƚĂŶŝƐƚŶŝĞũČĐǇ
dĞƌĞŶǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶǇ͕ƵƌǌČĚǌŽŶǇ͘

ϯ͘ ĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĞʹƐƚĂŶƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶǇ
WƌǌĞĚŵŝŽƚŽǁǇ ƚĞƌĞŶ  ũĞƐƚ ŽďũħƚǇ ŵŝĞũƐĐŽǁǇŵ ƉůĂŶĞŵ ǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĂ ƉƌǌĞƐƚƌǌĞŶŶĞŐŽ
ǌŐŽĚŶŝĞǌƵĐŚǁĂųČZĂĚǇDŝĞũƐŬŝĞũǁ^ŽŬſųĐĞŶƌy>//ͬϯϭϵͬϬϲǌĚŶŝĂϯϭŵĂƌĐĂϮϬϬϲƌ͘

ϰ͘ ĞƐƚĂǁŝĞŶŝĞƉŽǁŝĞƌǌĐŚŶŝ
^ųƵƉǇǁŝƌŽǁĂŶĞĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĞŽƑƌĞĚŶŝĐĂĐŚƵƉŽĚƐƚĂǁǇ͗ϯϯϬŵŵ
^ųƵƉǏĞůďĞƚŽŶŽǁǇŽǁǇƐŽŬŽƑĐŝϭϬŵǌǁǇƐŝħŐŶŝŬŝĞŵƉŽũĞĚǇŶĐǌǇŵ
>ŝŶŝĂŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĂŶŶʹƉƌǌĞǁſĚŶŝĞŝǌŽůŽǁĂŶǇƚǇƉƵ>ϰǆϳϬŵŵϮŶĂŶĂƉŝħĐŝĞϬ͕ϲͬϭŬs͕ǌǏǇųĂŵŝ
ĂůƵŵŝŶŝŽǁǇŵŝďĞǌŝǌŽůĂĐũŝ͘
>ŝŶŝĂŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĂŶŶʹƉƌǌĞǁſĚŶŝĞŝǌŽůŽǁĂŶǇƚǇƉƵ>ϮǆϮϱŵŵϮŶĂŶĂƉŝħĐŝĞϬ͕ϲͬϭŬs͕ǌǏǇųĂŵŝ
ĂůƵŵŝŶŝŽǁǇŵŝďĞǌŝǌŽůĂĐũŝ͘
>ŝŶŝĂ ŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĂ ŶŶ ʹ  ƉƌǌĞǁſĚ ŝǌŽůŽǁĂŶǇ ƐĂŵŽŶŽƑŶǇ ƚǇƉƵ Ɛy^Ŷ ϰǆϳϬŵŵϮ ŶĂ ŶĂƉŝħĐŝĞ
Ϭ͕ϲͬϭŬs͕ǌǏǇųĂŵŝĂůƵŵŝŶŝŽǁǇŵŝŝŝǌŽůĂĐũŝǌƉŽůŝĞƚǇůĞŶƵƵƐŝĞĐŝŽǁĂŶĞŐŽ͘
>ŝŶŝĂ ŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĂ ŶŶ ʹ  ƉƌǌĞǁſĚ ŝǌŽůŽǁĂŶǇ ƐĂŵŽŶŽƑŶǇ ƚǇƉƵ Ɛy^Ŷ ϮǆϮϱŵŵϮ ŶĂ ŶĂƉŝħĐŝĞ
Ϭ͕ϲͬϭŬs͕ǌǏǇųĂŵŝĂůƵŵŝŶŝŽǁǇŵŝŝŝǌŽůĂĐũŝǌƉŽůŝĞƚǇůĞŶƵƵƐŝĞĐŝŽǁĂŶĞŐŽ͘
WƌǌǇųČĐǌĞ ŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĞ ŶŶ ʹ ƉƌǌĞǁſĚ ŶŝĞŝǌŽůŽǁĂŶǇ ƚǇƉƵ ů͘ ϰǆϮϱŵŵϮ ϰǆϳϬŵŵϮ ŶĂ ŶĂƉŝħĐŝĞ
Ϭ͕ϲͬϭŬs͕ǌǏǇųĂŵŝĂůƵŵŝŶŝŽǁǇŵŝďĞǌŝǌŽůĂĐũŝ͘
>ŝŶŝĂŬĂďůŽǁĂŶŶʹŬĂďůĞĞůĞŬƚƌŽĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĞǌĚĞŵŽŶƚĂǏƵ

ϱ͘ ĂŶĞŽƚĞƌĞŶŝĞ
dĞƌĞŶůĞǏǇǁƐƚƌĞĨŝĞŬŽŶƐĞƌǁĂƚŽƌƐŬŝĞũ͘

ϲ͘ tƉųǇǁĞŬƐƉůŽĂƚĂĐũŝŐſƌŶŝĐǌĞũ
EŝĞǌĂĐŚŽĚǌŝ;ŶŝĞĚŽƚǇĐǌǇͿ͘

ϳ͘ /ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽǌĂŐƌŽǏĞŶŝĂĐŚĚůĂƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂ
WƌŽũĞŬƚŽǁĂŶĂŝŶǁĞƐƚǇĐũĂŶŝĞƐƚǁĂƌǌĂǌĂŐƌŽǏĞŶŝĂĚůĂƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂŽƌĂǌŚŝŐŝĞŶǇŝǌĚƌŽǁŝĂůƵĚǌŝ͘
ĨͿ ǌĂƉŽƚƌǌĞďŽǁĂŶŝĂ ŝ ũĂŬŽƑĐŝ ǁŽĚǇ ŽƌĂǌ ŝůŽƑĐŝ͕ ũĂŬŽƑĐŝ ŝ ƐƉŽƐŽďƵ ŽĚƉƌŽǁĂĚǌĂŶŝĂ
ƑĐŝĞŬſǁʹŶŝĞĚŽƚǇĐǌǇ͕
ŐͿ ĞŵŝƐũŝǌĂŶŝĞĐǌǇƐǌĐǌĞŷŐĂǌŽǁǇĐŚ͕ǁƚǇŵǌĂƉĂĐŚſǁ͕ƉǇųŽǁǇĐŚŝƉųǇŶŶǇĐŚ͕ǌƉŽĚĂŶŝĞŵ
ŝĐŚƌŽĚǌĂũƵ͕ŝůŽƑĐŝŝǌĂƐŝħŐƵŝĐŚƌŽǌƉƌǌĞƐƚƌǌĞŶŝĂŶŝĂƐŝħʹŶŝĞĚŽƚǇĐǌǇ͕
ŚͿ ƌŽĚǌĂũƵ ŝ ŝůŽƑĐŝ ǁǇƚǁĂƌǌĂŶǇĐŚ ŽĚƉĂĚſǁ ʹ ƚǇƉŽǁĞ ŽĚƉĂĚǇ ǁǇŶŝŬĂũČĐĞ ǌ ƌŽďſƚ
ĞůĞŬƚƌǇĐǌŶǇĐŚ ďħĚČ ƐǇƐƚĞŵĂƚǇĐǌŶŝĞ ŐƌŽŵĂĚǌŽŶĞ ŝ ǁǇǁŽǏŽŶĞ ŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝŽ ŶĂ
ǁǇƐǇƉŝƐŬŽŝĚŽƵƚǇůŝǌĂĐũŝ͕
ŝͿ ĞŵŝƐũŝ ŚĂųĂƐƵ ŽƌĂǌ ǁŝďƌĂĐũŝ͕ Ă ƚĂŬǏĞ ƉƌŽŵŝĞŶŝŽǁĂŶŝĂ͕ ǁ ƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ ũŽŶŝǌƵũČĐĞŐŽ͕
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ƉŽůĂ ĞůĞŬƚƌŽŵĂŐŶĞƚǇĐǌŶĞŐŽ ŝ ŝŶŶǇĐŚ ǌĂŬųſĐĞŷ͕ ǌ ƉŽĚĂŶŝĞŵ ŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĐŚ
ƉĂƌĂŵĞƚƌſǁ ƚǇĐŚ ĐǌǇŶŶŝŬſǁ ŝ ǌĂƐŝħŐƵ ŝĐŚ ƌŽǌƉƌǌĞƐƚƌǌĞŶŝĂŶŝĂ ʹ ǁŝĞůŬŽƑđ ŚĂųĂƐƵ͕
ǁŝďƌĂĐũŝ͕ƉŽůĂĞůĞŬƚƌŽŵĂŐŶĞƚǇĐǌŶĞŐŽŵŝĞƑĐŝƐŝħǁĚŽƉƵƐǌĐǌĂůŶǇĐŚƉŽǌŝŽŵĂĐŚ͕ƌĞƐǌƚĂ
ŶŝĞĚŽƚǇĐǌǇ
ũͿ ǁƉųǇǁƵŽďŝĞŬƚƵďƵĚŽǁůĂŶĞŐŽŶĂŝƐƚŶŝĞũČĐǇĚƌǌĞǁŽƐƚĂŶ͕ƉŽǁŝĞƌǌĐŚŶŝħǌŝĞŵŝ͕ǁƚǇŵ
ŐůĞďħ͕ǁŽĚǇƉŽǁŝĞƌǌĐŚŶŝŽǁĞŝƉŽĚǌŝĞŵŶĞʹŶŝĞƉƌǌĞǁŝĚƵũĞƐŝħǁǇĐŝŶŬŝŝƐƚŶŝĞũČĐĞŐŽ
ĚƌǌĞǁŽƐƚĂŶƵ͕ƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞǁǇŬŽƉǇŶŝĞďħĚČŐųħďŽŬŝĞ͕ĂƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶĞŵĂƚĞƌŝĂųǇĚŽ
ďƵĚŽǁǇƉŽƐŝĂĚĂũČĐĞƌƚǇĨŝŬĂƚǇǁǇŬŽŶĂŶŝĂǌŐŽĚŶŝĞǌƉŽůƐŬŝŵŝƉƌǌĞƉŝƐĂŵŝŝŶŽƌŵĂŵŝ͘

ϴ͘ ŚĂƌĂŬƚĞƌƌŽďſƚďƵĚŽǁůĂŶǇĐŚ

ZŽďŽƚǇ ďƵĚŽǁůĂŶĞ ƐČ ƌŽďŽƚĂŵŝ ƚǇƉŽǁǇŵŝ͕ ǌĂƑ ƚƌĂƐħ ƉƌǌĞďŝĞŐƵ  ůŝŶŝŝ ŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĞũ
ŽƑǁŝĞƚůĞŶŝŽǁĞũ ŝ ĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĞũ ŝ ůŝŶŝŝ ŬĂďůŽǁǇĐŚ ŽƌĂǌ ŵŝĞũƐĐĞ ƉŽƐĂĚŽǁŝĞŶŝĂ ƐųƵƉſǁ ƉŽŬĂǌĂŶŽ
ŶĂ ǌĂųČĐǌŽŶǇŵ WƌŽũĞŬĐŝĞ ǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĂ ƚĞƌĞŶƵ ;ƌǇƐ͘ Ŷƌ ϭͿ͘ /ŶǁĞƐƚǇĐũĂ ŶŝĞ ŽŐƌĂŶŝĐǌĂ ǁ
ǏĂĚĞŶƐƉŽƐſďǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĂĚǌŝĂųĞŬƐČƐŝĞĚŶŝĐŚ͘
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/E&KZD:KdzW/F^dt/K,ZKEzZKt/




K/<d͗

Z^hKtz͗



/Et^dKZ͗


h>͘<K>:Ktt^K<MB
^K<MB<
/B<EZϯϬϳϯͬϴ
tKZ%/'K͘EZϯϰ^K<MB<


'D/E^K<MB<
W><K_/h^</ϭ
ϭϲʹϭϬϬ^K<MB<


><dZzE


DKEd/hKthZF
EZ'dzEz,<K>/h:z,WZhKt
h<BhZK'Kt'Kh>͘<K>:Kt:t^K<MB



ZE͗

dDd͗




WZK:<dEd͗





t^WMBWZ͗













tK:/,'Zh/F^</
BͲϭϯϴͬϵϮ




EEKZ<










/Bz^dK<͕DZϮϬϭϯƌ͘
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ϭ͘ ĂŬƌĞƐƌŽďſƚ͗
ϭ͘ϭ ĞŵŽŶƚĂǏƐųƵƉſǁ͕
ϭ͘Ϯ͘ ĞŵŽŶƚĂǏůŝŶŝŝŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĞũĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĞũ͕
ϭ͘ϯ͘ ĞŵŽŶƚĂǏůŝŶŝŝŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĞũŽƑǁŝĞƚůĞŶŝŽǁĞũ͕
ϭ͘ϰ͘ ĞŵŽŶƚĂǏƉƌǌǇųČĐǌĂŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĞŐŽ͕
ϭ͘ϱ͘ ĞŵŽŶƚĂǏůŝŶŝŝŬĂďůŽǁĞũ͕
ϭ͘ϲ͘ ƵĚŽǁĂƐųƵƉſǁ͕
ϭ͘ϳ͘ ƵĚŽǁĂůŝŶŝŝŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĞũĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĞũ͕
ϭ͘ϴ͘ ƵĚŽǁĂůŝŶŝŝŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĞũŽƑǁŝĞƚůĞŶŝŽǁĞũ͕
ϭ͘ϵ͘ ƵĚŽǁĂƉƌǌǇųČĐǌĂŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĞŐŽ͕
ϭ͘ϭϬ͘ ƵĚŽǁĂůŝŶŝŝŬĂďůŽǁĞũ͘


Ϯ͘ /ƐƚŶŝĞũČĐĞŽďŝĞŬƚǇďƵĚŽǁůĂŶĞ͗
Ϯ͘ϭ͘ >ŝŶŝĂŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĂĞůĞŬƚƌŽĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĂŽƑǁŝĞƚůĞŶŝŽǁĂŝŬŽŵƵŶĂůŶĂŶŶ͕
Ϯ͘Ϯ͘ ƵĚǇŶŬŝ͕
Ϯ͘ϯ͘ :ĞǌĚŶŝĂ͕
Ϯ͘ϰ͘ dĞĐŚŶŝĐǌŶĞ ƵƌǌČĚǌĞŶŝĂ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ ƉŽĚǌŝĞŵŶĞũ ;ƐŝĞđ ǁŽĚŽĐŝČŐŽǁĂ͕ ƐŝĞđ
ƚĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂĐǇũŶĂ͕ƐŝĞđĐŝĞƉųŽǁŶŝĐǌĂ͕ƐŝĞđŬĂŶĂůŝǌĂĐǇũŶĂͿ͘
Ϯ͘ϰ͘ >ŝŶŝĞĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĞŬĂďůŽǁĞŶŶŝ^E͘


ϯ͘ ůĞŵĞŶƚǇ ǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĂ ƚĞƌĞŶƵ ŵŽŐČĐĞ ƐƚǁĂƌǌĂđ ǌĂŐƌŽǏĞŶŝĞ ďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂ ŝ
ǌĚƌŽǁŝĂůƵĚǌŝ͗
ϯ͘ϭ͘ >ŝŶŝĂĞůĞŬƚƌŽĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĂŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĂŽƑǁŝĞƚůĞŶŝŽǁĂŝŬŽŵƵŶĂůŶĂŶŶ͕
ϯ͘Ϯ͘ >ŝŶŝĞŬĂďůŽǁĞŶŶ͕
ϯ͘ϯ͘ >ŝŶŝĞŬĂďůŽǁĞ^E͕
ϯ͘ϰ͘ dĞĐŚŶŝĐǌŶĞ ƵƌǌČĚǌĞŶŝĂ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ ƉŽĚǌŝĞŵŶĞũ ;ƐŝĞđ ǁŽĚŽĐŝČŐŽǁĂ͕ ƐŝĞđ
ƚĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂĐǇũŶĂ͕ƐŝĞđĐŝĞƉųŽǁŶŝĐǌĂ͕ƐŝĞđŬĂŶĂůŝǌĂĐǇũŶĂͿ


ϰ͘ WƌǌĞǁŝĚǇǁĂŶĞǌĂŐƌŽǏĞŶŝĂǁǇƐƚħƉƵũČĐĞƉŽĚĐǌĂƐƌĞĂůŝǌĂĐũŝƌŽďſƚďƵĚŽǁůĂŶǇĐŚ͗
ϰ͘ϭ͘ ZǇǌǇŬŽ ƵƉĂĚŬƵ ǌ ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ ƉŽŶĂĚ ϭϬŵ ŶƉ͘ ƉŽĚĐǌĂƐ ƉƌĂĐ ŵŽŶƚĂǏŽǁǇĐŚ ŝ
ĚĞŵŽŶƚĂǏŽǁǇĐŚ ƉƌǌǇ ŵŽĐŽǁĂŶŝƵ ƵƌǌČĚǌĞŷ ĞůĞŬƚƌŽĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶǇĐŚ ŶĂ ŝƐƚŶŝĞũČĐǇĐŚ
ƐųƵƉĂĐŚ͕
ϰ͘Ϯ͘ ZǇǌǇŬŽ ƉŽƌĂǏĞŶŝĂ ƉƌČĚĞŵ ʹ ƉƌǌǇ ďƵĚŽǁŝĞ ƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶĞũ ůŝŶŝŝ ŶŶ ǁ ƌĞũŽŶŝĞ
ŝƐƚŶŝĞũČĐǇĐŚůŝŶŝŝŶŶŝ^E͘ZǇǌǇŬŽǁǇƉĂĚŬſǁǁǁǇŬŽƉĂĐŚǁČƐŬŽƉƌǌĞƐƚƌǌĞŶŶǇĐŚ
ϰ͘ϯ͘ ZǇǌǇŬŽǁǇƉĂĚŬƵǌŵĂƐǌǇŶĂŵŝďƵĚŽǁůĂŶǇŵŝ


ϱ͘ ^ƉŽƐſď ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂ ŝŶƐƚƌƵŬĐũŝ ƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁ ƉƌǌĞĚ ƉƌǌǇƐƚČƉŝĞŶŝĞŵ ĚŽ ƌĞĂůŝǌĂĐũŝ ƌŽďſƚ
ƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞŶŝĞďĞǌƉŝĞĐǌŶǇĐŚ͗
ϱ͘ϭ͘ ĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽ ƉƌǌĞĚ ƉƌǌǇƐƚČƉŝĞŶŝĞŵ ĚŽ ƉƌĂĐ ŶĂůĞǏǇ ǌĂƉŽǌŶĂđ ƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁ ǌ
ǌĂŐƌŽǏĞŶŝĂŵŝ ǁǇƐǌĐǌĞŐſůŶŝŽŶǇŵŝ ǁ ƉŬƚ͘ ϯ ŝ ϰ͕ ŽƌĂǌ ƵĚǌŝĞůŝđ ŝŶƐƚƌƵŬƚĂǏƵ ǌ ǌĂŬƌĞƐƵ
ƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚƌŽďſƚǁųČĐǌŶŝĞǌǁǇŬŽŶĂŶŝĞŵǁƉŝƐƵĚŽĚǌŝĞŶŶŝŬĂďƵĚŽǁǇ͘


ϲ͘ _ƌŽĚŬŝ ƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞ ŝ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐǇũŶĞ ǌĂƉŽďŝĞŐĂũČĐĞ ŶŝĞďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁŽŵ ǁǇŶŝŬĂũČĐǇŵ ǌ
ǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝĂƌŽďſƚďƵĚŽǁůĂŶǇĐŚǁƐƚƌĞĨĂĐŚƐǌĐǌĞŐſůŶĞŐŽǌĂŐƌŽǏĞŶŝĂǌĚƌŽǁŝĂ͗
ϲ͘ϭ͘ ĂůĞĐĂƐŝħƉƌĂĐĞŶĂǁǇƐŽŬŽƑĐŝǁǇŬŽŶǇǁĂđǌƵǏǇĐŝĞŵƉŽĚŶŽƑŶŝŬĂƐĂŵŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽ͘
ϲ͘Ϯ͘ WƌĂĐĞ ǁ ƌĞũŽŶŝĞ ŝƐƚŶŝĞũČĐǇĐŚ͕ ĐǌǇŶŶǇĐŚ ƵƌǌČĚǌĞŷ ĞůĞŬƚƌŽĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶǇĐŚ ǁǇŬŽŶǇǁĂđ
ƉŽ ƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝƵ ŵŝĞũƐĐĂ ƉƌĂĐǇ ŝ ĚŽƉƵƐǌĐǌĞŶŝƵ ĚŽ ƉƌĂĐǇ ƉƌǌĞǌ ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁW';ǁǇųČĐǌĞŶŝĞŶĂƉŝħĐŝĂǁůŝŶŝŝŶŶͿ͘
ϲ͘ϯ͘ KƉĞƌĂƚŽƌŵĂƐǌǇŶďƵĚŽǁůĂŶǇĐŚŽďŽǁŝČǌĂŶǇũĞƐƚƉŽƐŝĂĚĂđƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŝĐŚŽďƐųƵŐŝ͘
ϲ͘ϰ͘ WƌĂĐŽǁŶŝĐǇ ƉƌǌǇƐƚħƉƵũČĐǇ ĚŽ ƉƌĂĐǇ ǁŝŶŶŝ ďǇđ ƵďƌĂŶŝ ǁ ƵďƌĂŶŝĂ ƌŽďŽĐǌĞ͕ ŬĂƐŬŝ
ŽĐŚƌŽŶŶĞ͕ƌħŬĂǁŝĐĞƌŽďŽĐǌĞ͘
ϲ͘ϱ͘ ĂůĞĐĂƐŝħƉŽƐŝĂĚĂŶŝĞĂƉƚĞĐǌŬŝƉŝĞƌǁƐǌĞũƉŽŵŽĐǇŝƚĞůĞĨŽŶƵŬŽŵſƌŬŽǁĞŐŽ

    

 
 !!" # 

(85) 743 26 30
0 602 378 323




^dt/E/DdZ/BMt

>Ɖ͘
ϭ͘ 
Ϯ͘ 
ϯ͘ 
ϰ͘ 
ϱ͘ 
ϲ͘ 
ϳ͘ 
ϴ͘ 

tǇƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞŶŝĞ
WƌǌĞǁſĚŝǌŽůŽǁĂŶǇƚǇƉƵ͗Ɛy^ŶϰǆϳϬ
WƌǌĞǁſĚŝǌŽůŽǁĂŶǇƚǇƉƵ͗Ɛy^ŶϮǆϮϱ
WƌǌĞǁſĚůϳϬ
ZƵƌĂŽĐŚƌŽŶŶĂĚǁƵĚǌŝĞůŶĂϭϲϬW^
ųČĐǌŬĂǌĂƉƌĂƐŽǁǇǁĂŶĂůϳϬ
ųČĐǌŬĂǌĂƉƌĂƐŽǁǇǁĂŶĂůϮϱ
ųČĐǌŬĂƉƌǌĞǁŽĚŽǁĂǁǌĚųƵǏŶĂ^:ϴ
/ǌŽůďĞƚ

ũ͘ŵ͘
ŵ
ŵ
ŵ
ŵ
Ɛǌƚ
Ɛǌƚ
Ɛǌƚ
ŬŐ

/ůŽƑđ
ϳ
ϳ
ϯϱ
ϯϯϮ
ϴ
ϴ
ϭϲ
ϵ


WŽǌŽƐƚĂųĞ͕ ĚƌŽďŶĞ ŵĂƚĞƌŝĂųǇ͕ ŶŝĞǌďħĚŶĞ ĚŽ ǁǇŬŽŶĂŶŝĂ ƉƌǌĞĚŵŝŽƚŽǁǇĐŚ ƌŽďſƚ ďƵĚŽǁůĂŶǇĐŚ ʹ
ĞůĞŬƚƌǇĐǌŶǇĐŚ ĚŽƐƚĂƌĐǌǇ ŶĂ ƉůĂĐ ďƵĚŽǁǇ tǇŬŽŶĂǁĐĂ ǁĞ ǁųĂƐŶǇŵ ǌĂŬƌĞƐŝĞ ŝ ƉŽĚĐǌĂƐ ǁǇĐĞŶǇ
ƌŽďſƚǁŝŶŝĞŶũĞƵũČđ͘


^dt/E/DdZ/BMtDKEdKtz,WZEKEz,K
WKEKtE'KDKEdh

>Ɖ͘
ϭ͘ 
Ϯ͘ 
ϯ͘ 
ϰ͘ 
ϱ͘ 
ϲ͘ 
ϳ͘ 
ϴ͘

tǇƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞŶŝĞ
tǇƐŝħŐŶŝŬƌƵƌŽǁǇƉŽũĞĚǇŶĐǌǇ
KƉƌĂǁĂŽƑǁŝĞƚůĞŶŝŽǁĂ
KƉƌĂǁĂďĞǌƉŝĞĐǌŶŝŬŽǁĂŽƑǁŝĞƚůĞŶŝŽǁĂǌǁŬųĂĚŬČďĞǌƉŝĞĐǌŶŝŬŽǁČ
KƉƌĂǁĂďĞǌƉŝĞĐǌŶŝŬŽǁĂEƵǌǁŬųĂĚŬČ
<ĂďůĞǁŝĞůŽǏǇųŽǁĞ
WƌǌĞǁŽĚǇ>Ϯϱ
Ɛy^ŶϰǆϳϬ
Ɛy^ŶϮǆϮϱ


ũ͘ŵ͘
Ɛǌƚ
ŬƉů
ŬƉů
Ɛǌƚ
ŵ
ŬƉů
ŵ
ŵ

/ůŽƑđ
ϭ
Ϯ

Ϯ
ϰ
ϭϭϯ
ϰ
ϵϰ
ϵϰ

^dt/E/DdZ/BMtDKEdKtz,

>Ɖ͘
tǇƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞŶŝĞ
ũ͘ŵ͘
/ůŽƑđ
ϭ͘  ĞƌĚǍǏĞůďĞƚŽŶŽǁĂϭϬŵ
Ɛǌƚ
Ϯ
Ϯ͘  tǇƐŝħŐŶŝŬƉŽũĞĚǇŶĐǌǇ
Ɛǌƚ
ϭ

DĂƚĞƌŝĂųǇǌĚĞŵŽŶƚĂǏƵtǇŬŽŶĂǁĐĂǁŝŶŝĞŶǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂđǌŐŽĚŶŝĞǌƵŵŽǁČǌĂǁĂƌƚČ
ǌ/ŶǁĞƐƚŽƌĞŵŶĂǁǇŬŽŶĂŶŝĞƉƌĂĐďƵĚŽǁůĂŶŽʹŵŽŶƚĂǏŽǁǇĐŚ͘tǇŬŽŶĂǁĐĂǁŝŶŝĞŶƵũČđƉŽĚĐǌĂƐ
ǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝĂ ǁǇĐĞŶǇ ƌŽďſƚ ĚĞŵŽŶƚĂǏŽǁǇĐŚ ǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĞ ǁͬǁ ŵĂƚĞƌŝĂųſǁ ǁĞĚųƵŐ
ƵƐƚĂůĞŷǌ/ŶǁĞƐƚŽƌĞŵ͘
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Białystok, marzec 2013r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt budowlany o
temacie:
DEMONTAŻ I BUDOWA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH KOLIDUJĄCYCH Z PRZEBUDOWĄ
UKŁADU DROGOWEGO UL. KOLEJOWEJ W SOKÓŁCE
Przy ul. Kolejowej na dz. nr 3073/8 w obrębie geod. Nr 34 Sokółka jest sporządzony zgodnie z
wymaganiami ustawy, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( art. 20
pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo
budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,
oraz obowiązującymi Polskimi Normami i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma
służyć.

Projektant:

Elektroenergetyka
Wojciech Grudziński
Ul. Modlińska 10 lok.U2
115-066 Białystok

Wojciech Grudziński
BŁ-138/92

(85) 743 26 30
0 602 378 323

A5

proj. 4a/P3-10,5/4,3
proj. 4b/P3-10,5/4,3

A6

A3

A1

A4

A2

LEGENDA:

proj. linia kablowa nn
proj. rura ochronna dwudzielna typu: A 160 PS

Elektroenergetyka
Wojciech Grudziński
Ul. Modlińska 10 lok.U2
15-066 Białystok

(85) 743 26 30
0 602 378 323

PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
OBIEKT:

UL. KOLEJOWA W SOKÓŁCE

ADRES BUDOWY:

SOKÓŁKA
DZIAŁKI NR 3073/8
W OBRĘBIE GEOD. NR 34 SOKÓŁKA

INWESTOR:

GMINA SOKÓŁKA
PLAC KOŚCIUSZKI 1
16 – 100 SOKÓŁKA

TEMAT:

DEMONTAŻ I BUDOWA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
KOLIDUJĄCYCH Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU DROGOWEGO UL.
KOLEJOWEJ W SOKÓŁCE

KOD CPV:

45310000-3 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

SPORZĄDZIŁ :

WOJCIECH GRUDZIŃSKI
BŁ-138/92

BIAŁYSTOK, MARZEC 2013r.

nowe_7.03.2013_ul. Kolejowa w Sokółce.ath

Lp.

Nr
spec.
techn.

1
1 ST EL
d.1 010

2 ST EL
d.1 010

3 ST EL
d.1 010

4 ST EL
d.1 010

5 ST EL
d.1 010

6 ST EL
d.1 010

7 ST EL
d.1 010

8 ST EL
d.1 010

9 ST EL
d.1 010

10 ST EL
d.1 010

11 ST EL
d.1 010

12 ST EL
d.1 010

13 ST EL
d.1 010

14 ST EL
d.1 010

15 ST EL
d.1 010

Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

j.m.

Demontaż i budowa urządzeń energetycznych
KNNR-W 9 Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3,0-5,5 kg/m układanych w grun- m
0801-20
cie kat. III-IV
- demontaż istniejących kabli bez rozcinania
- kabel do ponownego ułożenia po nowej trasie
113
m
KNNR 5
0701-02

KNNR 5
0707-03

KNNR 5
0702-02

KNNR 5
0706-01

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III

m3

37

m3

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
- kabel z demontażu
110

m

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III

m3

37

m3

m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
m
- RMSx2
110
m

KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi
0814-02
dwudzielnymi z PCW o śr. 110-200 mm
- (ochrona istniejącego kabla do przełożenia)
- dzielona osłona rurowa A160 PS +uszczelniacze
55

m

KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi
0814-02
dwudzielnymi z PCW o śr. 110-200 mm
- rura ochronna dwudzielna A 160 PS + uszczelniacze
277

m

KNNR-W 9 Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami
0901-08
2

szt

KNNR 5
0901-02

KNNR 5
0903-01

m

m

szt

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami słup
- ŻN 10
1
słup
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych pojedynczy o długości do 10.5 m
- E-10,5/4,3
2

słup
szt

KNNR-W 9 Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na
1002-06
słupie lub ścianie
1

szt

KNNR-W 9 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wy1005-03
sięgniku
-oprawa do ponownego montażu na nowo posadowionym słupie
2

kpl.

szt

szt

kpl.

KNNR-W 9 Demontaż tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia zewnętrz- szt
1006-04
nego
-demontaż oprawy bezpiecznikowej oświetleniowej z przeznaczeniem do
ponownego montażu
- adaptacja pozycji
2
szt
KNNR-W 9 Demontaż tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia zewnętrz- szt
1006-04
nego
-demontaż opraw bezpiecznikowych BNu do przyłączy
- adaptacja pozycji
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Razem

113,000
RAZEM

113,000

37,000
RAZEM

37,000

110,000
RAZEM

110,000

37,000
RAZEM

37,000

110,000
RAZEM

110,000

55,000
RAZEM

55,000

277,000
RAZEM

277,000

2,000
RAZEM

2,000

1,000
RAZEM

1,000

2,000
RAZEM

2,000

1,000
RAZEM

1,000

1,000
RAZEM

1,000

2,000
RAZEM

2,000

2,000
RAZEM

2,000

słup

KNNR-W 9 Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na
1002-06
słupie lub ścianie
- wysięgnik do ponownego montażu na nowo posadowionym słupie
1

-1-

Poszcz

nowe_7.03.2013_ul. Kolejowa w Sokółce.ath

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

4
16 ST EL
d.1 010

17 ST EL
d.1 010

18 ST EL
d.1 010

19 ST EL
d.1 010

20 ST EL
d.1 010

21 ST EL
d.1 010

22 ST EL
d.1 010

23 ST EL
d.1 010

24 ST EL
d.1 010

j.m.

szt

KNNR-W 9 Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z
0701-04
udziałem podnośnika samochodowego
-demontaż przyłącza napowietrznego z przeznaczeniem do ponownego
montażu na nowo posadowionym słupie.
4

przew.

KNNR-W 9 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z km
0903-05
przeznaczeniem do ponownego montażu
- przewód izolowany typu AsXSn 4x70
- adaptacja pozycji
- zdemontowanie przedowód na istniejącym słupie z przeznaczeniem do
zamontowania na nowo posadowionym słupie (słupy 4a i 4b)
0,097
km
KNNR-W 9 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z km
0903-05
przeznaczeniem do ponownego montażu
- przewód izolowany typu AsXSn 2x25
- adaptacja pozycji
- zdemontowanie przedowód na istniejącym słupie z przeznaczeniem do
zamontowania na nowo posadowionym słupie (słupy 4a i 4b)
0,097
km

KNNR 5
0801-03

KNNR 5
0902-01

KNNR 5
0902-06

KNNR 5
0904-02

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecz- szt.
nik
- oprawa bezpiecznikowa oświetleniowa z wkładką (z demontażu)
2
szt.
Rozciąganie i montaż przyłączy przewodami nieizolowanymi o przekroju przew.
do 50 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego
- zacisk odgałęźny AL/AL SL 2.11
4
przew.
Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy
izolator N 80 wraz z osprzętem 4szt
- izolator S 115 wraz z osprzetem 18szt
- poprzeczka przyłączowa PPrz1+obejma -2szt
- konstrukcja mocna Km-2 + obejma -18szt
18

4,000
RAZEM

4,000

4,000
RAZEM

4,000

0,882
RAZEM

0,882

0,097
RAZEM

0,097

0,097
RAZEM

0,097

2,000
RAZEM

2,000

4,000
RAZEM

4,000

18,000
RAZEM

18,000

4,000
RAZEM

4,000

szt.

szt.

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecz- szt.
nik
- oprawa bezpiecznikowa BNu z demontażu
4
szt.
Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej nn
- montaż przewodów 6x AL na nowo posadowionym słupie (słup nr 2)
- montaż przewodów z wcześniejszego demontażu
0,05

km/1
przew

Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej nn
- montaż przewodów 6x AL na nowo posadowionym słupie (słup nr 2)
- montaż przewodów z wcześniejszego demontażu
0,097

km/1
przew

km/1
przew

0,050
RAZEM

25 ST EL
d.1 010

KNNR 5
0904-02

km/1
przew

Norma PRO Wersja 4.21

0,050

0,097
RAZEM

-2-

Razem

przew.

KNNR-W 9 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z km
0903-05
przeznaczeniem do ponownego montażu
-zdemontowanie przedowód na istniejącym słupie z przeznaczeniem do
zamontowania na nowo posadowionym słupie (słupy 2, 4a i 4b)
0,882
km

KNNR 5
0902-06

Poszcz

0,097

nowe_7.03.2013_ul. Kolejowa w Sokółce.ath

Lp.

Nr
spec.
techn.
26 ST EL
d.1 010

Podstawa

KNNR 5
0904-02

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

j.m.

Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm2 linii napokm/1
wietrznej
przew
- (przedłużenie istniejących przewodów izolowanych i nie izolowanych za
pomocą złączek: słupy nr 4a i 4b)
- przewód AL 70- 4kpl
- przewód AL 25 - 2kpl
-złączka zaprasowywalna AL 70 - 8szt
-złączka zaprasowywalna AL 25 - 8szt
-złączka przewodowa wzdłużna SJ 8 -16szt
0,042
km/1
przew

Poszcz

0,042
RAZEM

27 ST EL
d.1 010

KNNR 5
0905-01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub
podobnych o przekroju 4x50 mm2
-montaż przewodów z wcześniejszego demontażu (słupy nr 4a i 4b)
AsXSn 4x25
AsXSn 2x25
0,097

km.
przew.

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub
podobnych o przekroju 4x50 mm2
- (słupy nr 4a i 4b)
- przewód izolowany samonośny typu: AsXSn 4x25 - 7m
- przewód izolowany samonośny typu: AsXSn 2x25 - 7m
0,014

km.
przew.

km.
przew.

29 ST EL
d.1 010

30 ST EL
d.1 010

31 ST EL
d.1 010

32 ST EL
d.1 010

33 ST EL
d.1 010

KNNR 5
0905-01

KNNR 5
0902-03

KNNR 5
1002-02

KNNR 5
1002-02

KNNR 5
1004-02

KNNR 5
1003-03

km.
przew.

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstruk- szt.
cja typu KTK o 1 izolatorze
-izolator N80 -6szt
-obejmka OW -6szt
6
szt.
Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie
-montaż wysięgnika z demontażu
1

szt.

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie
-Wo-5
1

szt.

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
-oprawa oświetleniowa z demontażu
2

szt.

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury
osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
- montaż przewodów w wysięgniku do opraw oświetleniowych
- zacisk odgałęźny SLIP 12.127-4szt
- przewód izolowany -14
- adaptacja pozycji
2

kpl.
przew.

szt.

szt.

szt.

kpl.
przew.

Norma PRO Wersja 4.21

0,097

0,014
RAZEM

0,014

6,000
RAZEM

6,000

1,000
RAZEM

1,000

1,000
RAZEM

1,000

2,000
RAZEM

2,000

2,000
RAZEM

-3-

0,042

0,097
RAZEM

28 ST EL
d.1 010

Razem

2,000
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Kody CPV:

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST EL 010
SPIS ZAWARTOŚĆI OPRACOWANIA
l. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT
1. Wstęp
2. Przedmiot opracowania
3. Ogólne wymagania dotyczące robót
4. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i sprzętu
5. Ogólne wymagania dotyczące elektroenergetycznych linii kablowych.
6. Kontrola jakości
7. Przepisy związane
II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT
III. UWAGI KOŃCOWE
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT
1. Wstęp
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych jest opracowaniem zawierającym zbiory
wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót elektrycznych, obejmującym w szczególności:
- wymagania w zakresie właściwości materiałów,
- wymagania dotyczące sposobu
- wykonania oraz oceny prawidłowości
- wykonania poszczególnych rodzajów robót,
- określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru
(zawarte na etapie szczegółowej specyfikacji technicznej)
- wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw opis
zasad przedmiarowania.
Ponieważ projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriom mają odpowiadać poszczególne roboty,
zamawiający (na podstawie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych) określa swoje wymagania w
specyfikacjach technicznych. Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (ogólne specyfikacje techniczne)
zawierające warunki poprawnego wykonania robót, SST (szczegółowe specyfikacje techniczne) specyfikacje
odniesione do konkretnego projektu, precyzujące szczególne wymagania.
2. Przedmiot opracowania
Niniejsza specyfikacja odnosi się do robót elektrycznych związanych z demontażem i budowa urządzeń
energetycznych kolidujących z przebudową układu drogowego ul. Kolejowej w Sokółce woj. podlaskie.
2.1. Definicje i pojęcia
- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania
w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;
- certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub
usługa są zgodne z określona normą lub z właściwymi przepisami prawnymi;
- sieci - urządzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnątrz budynku i przyłącza;
- deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobata techniczną;
- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami
w trakcie realizacji robót (budowy);
- dziennik budowy - opatrzony pieczęcią organu administracji państwowej zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i
Projektantem.
- Inżynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora,
- kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
- księga Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inżyniera.
- odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne zostały
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi
podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji;
- polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej poprzez wpis do dziennika budowy, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem Budowy.
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej;
- rura osłonowa - przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem czynników
zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji elektrycznej:
- rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje urządzeń elektrycznych;
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- linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i
łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych.
- trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
- napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana.
- osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli.
- osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
- przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych
urządzeń.
- skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urządzenia podziemnego.
- zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem
podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków
układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie.
- przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
- dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
- osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli.
- słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza oprawy osadzona w gruncie za pomocą fundamentu

3

3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, a także specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera -inspektora nadzoru.
3.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz po dwa
komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
3.2. Dokumentacja techniczna kontraktu - wykaz dokumentów do przekazania
przyznaniu mu kontraktu.
- Projekt rozbudowy budynku w zakresie instalacji elektrycznych
- Przedmiar robót (nakłady rzeczowe) robót elektrycznych
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych

wykonawcy po

3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową.
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. W
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich
ważności:
1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
2) dokumentacja projektowa
3) przedmiary robót (nakłady rzeczowe)
Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót
instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych
szpitalnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Dane określone w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie może
wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomić Inżyniera (inspektora nadzoru, projektanta), który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z tymi dyspozycjami i wpłynie
to na niezadowalającą jakość, to takie elementy będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty poprawione
na koszt wykonawcy.
3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ruchu publicznego w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy,
w okresie trwania kontraktu, aż do końcowego odbioru robót. Przed przystąpieniem do robót wykonawca
przedstawi Inżynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie prowadzenia prac remontowo-budowlanych.
Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa na terenie placu budowy zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 póz.
1126 (obowiązuje od 11 lipca 2003r.)
3.5. Odbiór frontu robót
Przed rozpoczęciem robót w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapoznać się z obiektem
budowlanym oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu robót przez
wykonawcę od zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien być dokonany komisyjnie z
udziałem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokołem oraz wpisem do dziennika budowy.
Wykonywanie robót instalacyjnych należy koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy robót ogólno
budowlanych.
3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
3.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia do nich
używane - od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty wydania przez Inżyniera potwierdzenia ich
zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w całości i wszystkie ich elementy w stanie
zadawalającym aż do momentu końcowego odbioru. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien usunąć zaniedbania, nie później niż 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
3.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące podczas wykonywania prac budowlanych
przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia
robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informował Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne potrzebne
dokumenty.
4. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i sprzętu
4.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów, odpowiednie certyfikaty, świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie określonego materiału z
określonego źródła nie oznacza, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca
robót elektrycznych winien podać inżynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiałów.
4.2. Kable
Przy przebudowie istniejących linii kablowych lub budowie nowych należy stosować kable uzgodnione z
zakładem energetycznym oraz zgodne z dokumentacją projektową.
Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg zarządzenia MGiE oraz
powinien spełniać wymagania skuteczności zerowania w instalacjach zerowanych wg zarządzenia Ministra
Przemysłu.
Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym
podłożu.
4.3. Piasek
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04.
4.4. Folia
Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie
folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o
napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego, a przy napięciach od 1 do 30 kV,
koloru czerwonego.
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm.
Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03.
4.5. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.
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Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z
jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone
warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli.
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) o
średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 100 mm dla kabli do 1 kV i średnicy 150 mm dla kabli od 1 do 30
kV.
Rury stalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/H-74219, a rury PCW normy PN80/89205.
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.
4.6 Słupy
Należy zastosować słupy z tworzywa sztucznego wysokości 4 m czteroelementowe okrągłe o
średnicy przy podstawie 300mm zwężane u góry do 60mm. Przystosowane m.in. do mocowania jednej
oprawy na szczycie.
4.7 Oprawy oświetleniowe.
Należy zastosować oprawę z tworzywa sztucznego mocowaną na słupach o średnicy 450mm IP65 w klasie
ochronności II. Mocowanie skierowane do dołu, klosz biały odporny na działanie promieni UV
4.8. Źródła światła
Należy zastosować wysokoprężne lampy sodowe.
4.9. Fundamenty
Należy zastosować fundamenty prefabrykowane betonowe B-50 wytwarzane z betonu B-20
4.10. Złącza słupowe
W projekcie przewidziano gotowe złącza słupowe wyposażone w 2 gniazda bezpiecznikowe o klasie ochrony
IP 54 posiadające zintegrowaną listwę zaciskową.
4.11. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu prowadzenia prac
budowlanych. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
wykonawca prowadzi na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie opłaceniem.
4.12. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze oświetlonych . Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano - montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw
wykonujących elektryczne roboty instalacyjne - montażowe. W przypadku braku takich wytycznych,
wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez generalnego
wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem
budowy . Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów
powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzęt
należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Rury
należy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie składowania powinny znajdować
się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na
krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo.
Fundamenty prefabrykowane do słupów oświetleniowych należy magazynować na wyrównanym
utwardzonym i odwodnionym podłożu z zastosowaniem podkładek drewnianych.
Oprawy oświetleniowe oraz złącza słupowe należy przechowywać w pomieszczeniu suchym i niezapylonym.
Słupy należy magazynować na równym, utwardzonym i odwodnionym podłożu poziomo obok siebie, na
przemian grubszymi i cieńszymi końcami na drewnianych podkładkach
4.13. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego
zastosowania materiału w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co
najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem lub wcześniej, jeżeli będzie to wymagane dla przeprowadzenia
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badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być potem zmieniony bez zgody Inżyniera
(inspektora nadzoru).
4.14. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscach tych
Robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca przystępujący do przebudowy i budowy urządzeń elektroenergetycznych winien wykazać się
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót
4. Transport
4.10.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną na utratę cech
jakościowych przewożonych materiałów oraz nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów,
elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy
zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzenie.
Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed
montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy . Dotyczy to
szczególnie
dużych
i
ciężkich
elementów.
Transport kabli i przewodów należy wykonać z zachowaniem warunków:
 kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu
nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest niższa niż + 4°C, przy czym wewnętrzna
średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40- krotna średnica zewnętrzna kabla,
 bębny z kablami lub przewodami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na
krawędzi tarcz a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby
bębny nie mogły się przetaczać.
 Stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla lub przewodu
należy układać poziomo.
 Zabronione jest: przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami.
Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca się
wykonać przy pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli i przewodów jest zabronione.
4.10.2 Środki transportu
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następujących środków transportu:
samochodu skrzyniowego,
samochodu dostawczego,
przyczepy do przewożenia kabli,
samochodu samowyładowczego,
ciągnika kołowego.
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
4.11. Przyrządy do badań i pomiarów
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów musza posiadać aktualne świadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być
zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów pomiarowych
potrzebnych do wykonania badań i pomiarów winien być zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakości.

7

5. Wykonanie robót.
5.1 Wymagania ogólne – linia kablowa
Rodzaje (typy) kabli, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do budowy linii powinny być
zgodne z podanymi w projekcie wykonawczym.
Zastosowanie do budowy linii innych kabli niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest po uzgodnieniu w
obowiązującym trybie z Inwestorem (użytkownikiem).
Kable należy układać w sposób wykluczający ich uszkodzenie.
Układanie kabli w pobliżu czynnych linii kablowych, rurociągów oraz innych urządzeń technologicznych
należy wykonywać po uprzednim uzgodnieniu tych robót z użytkownikiem i z zachowaniem warunków
określonych przez użytkownika.
Kable można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby w czasie układania kabel ocierał się o podłoże.
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04.
W miejskiej infrastrukturze o dużej ilości sieci podziemnych wszelkie wykopy dla ułożenia kabli
bezwzględnie należy wykonywać ręcznie.
Ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi należy wykonywać zgodnie z projektem linii kablowych.
W szczególności przed uszkodzeniami należy chronić przy pomocy osłon otaczających kable:
o ułożone w ziemi pod drogami dojazdami itp.
o w miejscach przejść przez szczeliny dylatacyjne
o w miejscach skrzyżowań kabli ułożonych w ziemi z innymi kablami oraz innymi instalacjami i
urządzeniami podziemnymi
o długość osłon otaczających przy skrzyżowaniach powinna uwzględniać szerokość przeszkody z
uwzględnieniem po 50 cm zapasu osłony z każdej strony
Każdą linię kablową należy oznakować na całej długości za pomocą trwałych oznaczników Odległość
pomiędzy oznacznikami nie powinna przekraczać 10m dla kabli ułożonych w ziemi i 20m dla kabli
ułożonych w kanałach i tunelach. Oznaczniki należy umieścić także w miejscach charakterystycznych np.
przy skrzyżowaniach. Na oznacznikach należy umieścić trwałe opisy zawierające co najmniej: symbol i
numer ewidencyjny linii, rok ułożenia kabla oraz dla kabli jednożyłowych znak fazy. Trasa kabli ułożonych
w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią z tworzywa sztucznego (koloru
niebieskiego- dla kabli do 1kV) ułożoną co najmniej 25cm nad kablem. Folia powinna mieć grubość
przynajmniej 0,5mm, zaś szerokość pasa zapewniać przykrycie wszystkich kabli ułożonych w danym
wykopie, lecz nie mniej niż 20cm
Głębokość ułożenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla
oświetleniowego powinna wynosić co najmniej 50cm.
Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od
warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby
geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej
warstwie.
Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla powiększoną o 10 cm, natomiast szerokość dna
rowu obliczamy ze wzoru:
S = nd + (n-1) a + 20 [cm]
gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie,
d - suma średnic zewn. wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1.
5.2. Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż:
a) 4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej,
b) 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura
układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy.
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany
przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5oC.
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5.3. Zginanie kabli
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia
powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 20-krotna zewnętrzna średnica kabla.
5.4. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie
Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty, lub na warstwie z piasku
grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. Następnie należy nasypać
warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim. Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie
do szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.
Odległość ułożenia kabli od pni istniejącego zadrzewienia powinna wynosić co najmniej 1.5m, a w przypadku
drzewostanu podlegającego ochronie odległość tę należy uzgodnić z kompetentnymi władzami terenowymi.
Odległość układanych kabli od fundamentów budynków powinna wynosić minimum 0.5m.
5.5. Przepusty kablowe
Przepusty pod drogami wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Jeżeli tego nie precyzuje
Dokumentacja Projektowa dla wykonania przepustów pod drogami można zastosować rury stalowe lub rury
PCV. Rury ochronne w jednym wykopie powinny być ułożone w jednej warstwie obok siebie. Po ułożeniu
rur, ich końce należy uszczelnić pakułami w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wilgoci oraz
zamuleniem.
Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych należy zwrócić uwagę na to aby:
- głębokość rowu kablowego pod drogami była taka, aby dolna powierzchnia trwałego podłoża drogi od
górnej powierzchni rury ochronnej była nie mniejsza niż 0.20m, natomiast odległość od górnej powierzchni
drogi do górnej powierzchni rury ochronnej była nie- mniejsza niż 0.70m,
- szerokość rowu zależna jest od ilości rur ułożonych w jednym wykopie.
5.6. Skrzyżowania i zbliżenia kabli miedzy sobą
Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany głębiej
niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczną głębiej niż linia telekomunikacyjna.
Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach
Lp

Skrzyżowanie lub zbliżenie

Najmniejsza dopuszczalna odległość w
cm
Pionowa przy
skrzyżowaniu

Pozioma przy
zbliżeniu

1

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami
tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi

25

10

2

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń
oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju.

25

mogą się stykać

3

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami
elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe

50

10

4

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż kV i nie
przekraczające 10 kV z kablami tego samego typu

50

10

5

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 10 kV z
kablami tego samego rodzaju

50

25

6

Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi

50

50

7

Kabli różnych użytkowników

50

50

8

Kabli z mufami sąsiednich kabli

-

25

Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości
w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych
powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony
od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniach kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli
nad rurociągami
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Tablica 2. Najmniejsza dopuszczalna odległość kabli ułożonych w gruncie od innych urządzeń
podziemnych
Lp.

Rodzaj urządzenia podziemnego

1

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z
gazem niepalnym i rurociągi z gazem palnym o ciśnieniu
do 0.5 at

2
3

Rurociągi z cieczami palnymi
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5
at i nie przekraczającym 4 at

4
5
6
podpora
7
8
*
*

Najmniejsza dopuszczalna
odległość w cm
Pionowa przy Pozioma przy
skrzyżowaniu zbliżeniu
30*przy śred- 50
nicy rurociągu
do 250 mm i
150** przy
średnicy
większej niż
250 mm
100
100

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 4 at BN-71 78976-31
Zbiorniki z płynami palnymi
200
100
Części podziemne linii napowietrznych (ustój)
80
Ściany budynków i inne budowle np. tunele, kanały
50
Urządzenia ochrony budowli od wyładowań
50
50
atmosferycznych
Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury
ochronnej stalowej
Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury
ochronnej stalowej

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót
o trasowanie (metodami geodezyjnymi przez odpowiednią jednostkę fachową)
o wykonanie wykopów (rowów)
o wykonanie podsypki z piasku (co najmniej 10cm)
o sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji kabli
o odmierzenie i ciecie kabli
o ułożenie kabli (linia falista - eliminacja możliwych przesunięć gruntu)
o zasypanie warstwą piasku (co najmniej 10cm)
o zasypanie warstwą gruntu rodzimego (co najmniej 15cm)
o ułożenie folii oznacznikowej
o zasypanie wykopu
o wyrównanie ziemi i przywrócenie stanu początkowego
o próby po montażowe

5.7. Zbliżenia kabli do urządzeń ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych.
W przypadku ułożenia kabla w mniejszej odległości niż to wynika z postanowień obowiązującej normy o
ochronie budowli od wyładowań atmosferycznych należy zwiększyć rezystancję przejścia w ziemi między
kablem a uziomem, poprzez ułożenie kabla w rurze izolacyjnej na długości zbliżenia z dodaniem po 5 cm z
obu stron.
5.8. Ochrona przeciwporażeniowa
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim należy stosować Samoczynne Wyłączanie Zasilania zgodnie z PNIEC60364-4-41.
Jako układ zasilania należy przyjmować:
-TN-C-S dla oświetlenia zewnętrznego
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Wszystkie metalowe części mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych, należy
połączyć z zaciskami PE.
Dodatkowo końcowe słupy należy uziemić za pomocą bednarki FeZn 20x4mm i pogrążając uziomy prętowe
Galmar 5/8”
5.10 Przygotowanie końcówek żył i podłączenie kabla
Kable muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Na
zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót składa się: ucięcie kabla, zdjęcie powłok ochronnych
odizolowanie żył, montaż końcówek, pomiar rezystancji izolacji żył roboczych. Do danego zacisku należy
przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do którego zacisk jest przystosowany.
W przypadku stosowania zacisków, do których kabel jest przyłączany za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a
nakrętką oraz pomiędzy oczkami należy powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed
korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.
Długość odizolowanej żyły powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie; zdejmowanie izolacji i oczyszczanie
żył nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.
5.11 Wykopy pod fundamenty słupów oświetleniowych
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod fundamenty, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia:
- lokalizacji,
- warunków geologiczno-wodnych,
- uzbrojenia podziemnego terenu.
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od głębokości, ukształtowania terenu
oraz warunków gruntowych. Ich ewentualna obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem się gruntu
powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-8836-02.
Wykopy należy wykonywać w sposób nie powodujący naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie
z normą PN-B-06050.
5.12 Montaż fundamentów prefabrykowanych
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu
zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej.
Fundament prefabrykowany powinien być ustawiony na 10 cm warstwie betonu B10. Przed przystąpieniem
do zasypania fundamentu, należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca.
Wykopy należy zasypywać zgodnie z ST „Wykonanie wykopów”. Zasypkę należy formować i zagęszczać
warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu powinien wynosić minimum 0,85 według PN-S-02205.
5.13. Montaż słupów oświetleniowych
Słupy należy montować zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez ich producenta. Przed przystąpieniem do
ustawiania słupów na fundamentach, należy sprawdzić stan powierzchni styków elementów mocujących.
Wszystkie powierzchnie powinny być czyste, bez lodu i innych podobnych zanieczyszczeń. Należy
sprawdzić, a w razie stwierdzenia uszkodzenia uzupełnić powłokę antykorozyjną . Podczas montażu,
Wykonawca powinien zadbać, aby nie wystąpiło odkształcenie lub zniszczenie poszczególnych elementów.
Gwint stalowych śrub kotwiących należy pokryć warstwą smaru charakteryzującego się dużą wytrzymałością
na pełzanie i umożliwiającego smarowanie na zimno lub gorąco. Smar powinien zapewnić ochronę gwintu
przez okres nie krótszy niż 18 miesięcy. Nakrętki mocujące stopę słupa z fundamentem powinny być
dokręcane dwustadiowo oraz zabezpieczone przed odkręcaniem. Zabezpieczenie przed korozją kapturkami
nakładanymi na nakrętki.
W miejscach, gdzie stykają się powierzchnie różnych metali, należy zastosować środki zabezpieczające przed
wystąpieniem korozji galwanicznej.
Słupy tak ustawiać aby wnęka znajdowała się od strony chodnika a przy jego braku, od strony przeciwnej niż
przejeżdżające pojazdy, oraz nie powinna być położona niżej niż 30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
5.14. Montaż opraw oświetleniowych na słupach
Montaż opraw oświetleniowych na słupach, na ich wierzchołkach, należy wykonywać przy pomocy
samochodu specjalnego z platformą i z balkonem.
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie
zaświecenia się lampy).

11

Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników.
Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić przewody miedziane o przekroju nie
mniejszym niż 2,5 mm2. Oprawy należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany
przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie
pracy.
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem
warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.
5.15. Montaż złącz słupowych.
Gotowe złącza słupowe należy montować we wnęce słupa do przyspawanej listwy przy pomocy połączeń
śrubowych. Po zamontowaniu złącza i podłączeniu żył kabla wraz z żyłą uziemiającą należy zamocować
pokrywę wnęki przy pomocy złączy śrubowych.
5.16. Szafka oświetleniowa
Szafkę oświetleniową wykonać jako wolnostojącą w obudowie z tworzyw termoutwardzalnych na
fundamencie w drugiej klasie ochronności z wyposażeniem według dokumentacji projektowej
5.17. Montaż wyposażenia elektrycznego słupów oświetleniowych
Montaż wyposażenia obejmuje:
wciągnięcie przewodów w wysięgniki
zamocowanie opraw
montaż zabezpieczenia przeciążeniowo - zwarciowego
wykonanie połączeń przewodów
wykonanie połączeń ochronnych
5.18. Montaż wysięgników na słupach oświetleniowych
Montaż wysięgników odbywa się za pomocą podnośnika z koszem. Monter znajdujący się w koszu mocuje
uchwytami śrubowymi wysięgnik do głowicy słupa.
Śruby zabezpiecza smarem przed korozją.
5.19 Demontaż linii
Demontaż kolizyjnych odcinków linii kablowych wraz z słupami oświetleniowymi i szafką
oświetleniową należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz zaleceniami użytkownika
tych urządzeń.
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby elementy urządzeń
demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym ich demontaż.
W przypadku niemożności zdemontowania elementów urządzeń bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy konstrukcji bez ich demontażu
(np. fundamenty), o ile uzyska na to zgodę Inżyniera.
Wszelkie wykopy związane z demontażem linii powinny być zasypane gruntem zagęszczanym
warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, nieodpłatnie, wszystkich materiałów pochodzących z
demontażu Zamawiającemu, do wskazanego przez niego miejsca.
5.20 Demontaż linii
Demontaż kolizyjnych odcinków linii napowietrznych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją
projektową i SST oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wykonania
demontażu linii w taki sposób, aby elementy urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały
się w stanie poprzedzającym ich demontaż. W przypadku niemożności zdemontowania elementów urządzeń
bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich
uszkodzenie lub zniszczenie. W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy
konstrukcji bez ich demontażu (np. fundamenty), o ile uzyska na to zgodę Inżyniera.
Wszelkie wykopy związane z demontażem słupów i fundamentów powinny być zasypane gruntem
zagęszczanym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. Wykonawca zobowiązany
jest do przekazania, nieodpłatnie, wszystkich materiałów pochodzących z demontażu Zamawiającemu, do
wskazanego przez niego miejsca.
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5.22. Istniejące nawierzchnie
Istniejące chodniki należy rozebrać ręcznie, a po wykonaniu prac ziemnych, należy doprowadzić je do stanu
pierwotnego z wykorzystaniem zdemontowanych materiałów.
W nawierzchniach asfaltowych należy wyciąć odpowiedni fragment w celu demontażu asfaltu, a po
wykonaniu prac związanych z układaniem kabli i ustawianiem słupów, naprawić z wykorzystaniem nowych
materiałów – masy bitumicznej.
Pod istniejącymi drogami linie kablowe należy prowadzić w przepustach kablowych montowanych pod
nawierzchniami mechanicznie metodą przecisku. wskazanego przez niego miejsca.
5.20 Demontaż złącz napowietrzno-rozdzielczych
Demontaż należy przeprowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić elementów istniejących odłączając
poszczególne przewody i kable od zacisków. Zdemontowane materiały przekazać w miejsce wskazane przez
inwestora.
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6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie linii
kablowej.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, OST, SST i PZJ.
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie
badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może
kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla
danego terenu Rejonu Energetycznego - założonej jakości.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o
jakości lub atesty stosowanych materiałów.
Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia
mechanizmów regulacyjnych.
W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Rowy pod kable
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich
tras z dokumentacją geodezyjną.
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m.
6.3.2. Kable i osprzęt kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych
dokumentów.
6.3.3. Układanie kabli
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące
pomiary:
głębokości zakopania kabla,
grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odległości folii ochronnej od kabla,
stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane
za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%.
6.3.4. Sprawdzenie ciągłości żył
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu
przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli
poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone
identycznie.
6.4. Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po
wykonaniu robót.
Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów
Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą być sporządzone raporty w
ustalony w PZJ sposób
Badania i pomiary powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik Laboratorium
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Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być
zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów.
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych
rezystancji powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w dokumentacji projektowej.
7. Przepisy związane
7.1. Normy
1.
2.

PN-61/E-01002
PN-76/E-05125

3.

PN-74/E-06401

4.

PN-76/E-90250

5.

PN-76/E-90251

6. PN-76/E-90300

7.

PN-76/E-90301

8.

PN-76/E-90304

9.

PN-76/E-90306

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PN-65/B-14503
PN-80/C-89205
PN-b0/H-74219
BN-64/6791-02
BN-72/8932-01
BN-68/6353-03
BN-87/6774-04
BN-71/8976-31

18.
19.
20.

BN-73/3725-16
BN-74/3233-17
E-16

Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie
znamionowe nie przekraczające 23/40 kV.
Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej.
Kable o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające
23/40 kV.
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV.
Ogólne wymagania i badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce
polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napięcie
znamionowe powyżej 3,6/6 kV.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
Cegła budowlana pełna.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów
terenowych.
Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).
Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Zalewy kablowe.

7.2. Inne dokumenty
- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972 r.
- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81
z dnia 26.11.1990 r.
- Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i
kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.
- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Płyta ustojowa U-85
Objemka
Płyta stopowa
Izolbet A
Śruba hakowa kompletna M20x200
Uchwyt przelotowo narożny SO130
Zacisk odgałęźny SL 22.127
Zacisk odgałęźny Al./Al. SL 2.11
Oprawa bezpiecznikowa 29.253 z wkładką Bi-Wts 6A
Wysięgnik Wo-5, dl.1m
Wysięgnik z demontażu
Oprawa z demontażu
Przewód izolowany 2,5mm2
Konstrukcja mocna Km-2 + obejma
Izolator S 115 wraz z osprzętem
Izolator N80 wraz z osprzętem
Poprzeczka przyłączowa PPrz 1 +obejma
Słup wirowany E-10,5/4,3
Słup żelbetonowy ŻN-10
Przewód izolowany typu: AsXSn 4x70
Przewód izolowany typu: AsXSn 2x25
Przewód Al 70
Rura ochronna dwudzielna A 160 PS
Złączka zaprasowywana AL 70
Złączka zaprasowywana AL 25
Złączka przewodowa wzdłużna SJ 8
Izolbet

III. UWAGI KOŃCOWE
Zawarte powyżej dyspozycje materiałowe są obowiązujące bezwzględnie. Każda potencjalna ich zmiana
wymaga zgody autora projektu.
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Załącznik Nr 2.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na Demontaż i budowę urządzeń energetycznych kolidujących z
przebudową układu drogowego ul. Kolejowej w Sokółce, oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1
pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych:
1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję/my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

........................., dn. _ _ . _ _ . 2013

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę
*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy
członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
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Załącznik Nr 3.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE art. 24 ust. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na Demontaż i budowę urządzeń energetycznych kolidujących z
przebudową układu drogowego ul. Kolejowej w Sokółce, oświadczam/my że zgodnie z art. 24 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych:
nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

..........................., dn. _ _ . _ _ .2013

....................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa
każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.
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Załącznik Nr 4.

Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 26, ust. 2d

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na Demontaż i budowę urządzeń energetycznych kolidujących
z przebudową układu drogowego ul. Kolejowej w Sokółce, Informuję/my, że zgodne z art. 26, ust.
2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych:
nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.).*
należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.), i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej.*

..........................., dn. _ _ . _ _ .2013

....................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* niepotrzebne skreślić

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie
składa każdy z Wykonawców osobno.
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Załącznik Nr 5.

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający
Burmistrz Sokółki
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Demontaż i
budowę urządzeń energetycznych kolidujących z przebudową układu drogowego ul. Kolejowej w
Sokółce, oświadczamy iż, w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia
spełniające warunki określone przez Zamawiającego z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz
odbiorców:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Całkowita
wartość brutto
w PLN

Termin realizacji
Nazwa Zleceniodawcy
Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione usługi
zostały wykonane zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone.
......................., dn. _ _ . _ _ . 2013

...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik Nr 6.

Informacje o personelu – wykaz osób

Zamawiający
Pieczęć Wykonawcy

Burmistrz Sokółki

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Demontaż i
budowę urządzeń energetycznych kolidujących z przebudową układu drogowego ul. Kolejowej w
Sokółce , podajemy wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z danymi na temat ich
kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności*:
Imię
i nazwisko

Proponowana Doświadcz Kwalifikacje
Informacją o
Nazwa podmiotu,
rola w
enie
zawodowe
podstawie do
który
realizacji
zawodowe nr uprawnień
dysponowania
udostępni osobę do
zamówienia
(lata
i zakres
osobami które będą
wykonania
pracy)
wykonywać
zamówienia**
zamówienie

Podpisano
......................., dn. _ _ . _ _ . 2013
.......................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* - należy dołączyć oświadczenie, że osoby wskazane posiadają właściwe uprawnienia budowlane
* * - dotyczy osób wymienionych w wykazie, które nie są pracownikami wykonawcy – należy dołączyć zobowiązanie
podmiotu, u którego są zatrudnione o udostępnieniu ich do wykonania przedmiotowego zamówienia.
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..............................................
wykonawca

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia.
Oświadczam, że Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Demontaż i
budowę urządzeń energetycznych kolidujących z przebudową układu drogowego ul. Kolejowej w
Sokółce, dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi
wymagane uprawnienia budowlane:
2. Pani/Pan .......................................................... posiada uprawnienia w specjalności
…...................................................................... oraz przynależy do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
3. Pani/Pan .......................................................... posiada uprawnienia w specjalności
…...................................................................... oraz przynależy do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
4. Pani/Pan .......................................................... posiada uprawnienia w specjalności
…...................................................................... oraz przynależy do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

......................., dn. _ _ . _ _ . 2013
.......................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik Nr 7.

WZÓR OFERTY
numer oferty ………
(wpisuje zamawiający)
Zamawiający Burmistrz Sokółki

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Demontaż i budowę urządzeń
energetycznych kolidujących z przebudową układu drogowego ul. Kolejowej w Sokółce, oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę:
CENĘ NETTO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLN
słownie złotych: ..............................................................................................................
plus podatek VAT ( ....... %) tj. ........................ zł,
CENĘ BRUTTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLN
słownie złotych: ...............................................................................................................
zgodnie z kosztorysem ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę, stanowiącym integralną część
niniejszej oferty
1. Oświadczamy, że:
1)

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: do dnia 28 czerwca 2013 r.

2)

na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami

podanymi w SIWZ tj. 36 miesięcy;
3)

zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich

żadnych zastrzeżeń,
4)

uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

5)

akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia

podany przez Zamawiającego,
6)

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania

ofert,
7)

podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

(1) ..............
(2) ..............
(3) ..............
2.

W przypadku udzielenia nam

zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
3.

Oferta została złożona na …………………….. stronach

4.

Do oferty dołączono następujące dokumenty :
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru,
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2)

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia,

3) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,
4)

Wykaz wykonanych robót budowlanych spełniających warunki Zamawiającego,

5) Informacje o personelu,
6) Kosztorysy ofertowe,

Nazwa i adres WYKONAWCY :
..................................................................................................................................................................
...............................................................................
NIP .......................................................
REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
.................................................................................................................................................
Strona internetowa Wykonawcy :
.......................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...........................................................................................................................
numer telefonu:
0 (_ _) _ _ _ _ _ _ _
Numer faksu:
0 (_ _) _ _ _ _ _ _ _
e-mail
................................................................................................

............................, dn. _ _ . _ _ . 2013 r.

...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 8 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr RB/ /2013

zawarta w dniu ….............. 2013 roku w Sokółce, pomiędzy Gminą Sokółka mająca swoją siedzibę
w 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1, reprezentowaną przez:
Stanisława Małachwieja - Burmistrza Sokółki
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…...............................................................................,
mającym
swą
siedzibę
w
…...................................................................., zwanym dalej w tekście "Wykonawcą",
reprezentowanym przez:
…....................................................,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego – została zawarta
umowa o następującej treści:
§ 1.
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą Demontaż i
budowę urządzeń energetycznych kolidujących z przebudową układu drogowego ul. Kolejowej w
Sokółce, – zgodnie z dokumentacją budowlano-techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót.
§ 2.
1. Przedmiot umowy określony w § 1 szczegółowo precyzuje Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót, oraz dokumentacja projektowa i przedmiar robót.
2. Oprócz zakresu robót określonego w dokumentacji budowlano-technicznej (zgodnie z
przedmiarem robót), wchodzi również pełna obsługa geodezyjna inwestycji, w tym wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego obiektu oraz wykonanie projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot i oznakowanie placu budowy.
§ 3.
1.
Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca wykona w terminie: 28 czerwca 2013 r.
2. Termin rozpoczęcia robót ustala się w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
§ 4.
1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zawierający między innymi istotne dla Zamawiającego
postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy.
2. Dokumenty zawierające specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowią integralną
część niniejszej umowy.
§ 5.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy i dziennik budowy w terminie 5 dni od daty
podpisania umowy.
§ 6.
1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie: ….................................. Inspektor
Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami).
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: …..................................
3. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Wykonawcy są: …...................................
4. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego są: …..................................
§ 7.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo
ruchu, oznakowanie robót, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom
trzecim w tego tytułu w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie placu
budowy od daty przyjęcia terenu budowy od Zamawiającego do czasu ostatecznego odbioru i
przekazaniu obiektu do eksploatacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów
państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
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3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać
go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
§ 8.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zlecić przedmiotu umowy lub jego części
podwykonawcy.
§ 9.
1.
Wynagrodzenie, za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają, zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą
Wykonawcy na kwotę netto …............... zł (słownie: ........................................................), na kwotę
brutto …............................... zł (słownie: .........................................................), w tym podatek od
towarów i usług VAT w wysokości …..................... zł (…..%).
2. Ceny jednostkowe za wykonanie przedmiotu umowy nie będzie podlegała zmianom i
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.
3.
Rozliczanie inwestycji nastąpi kosztorysem powykonawczym w oparciu o ceny jednostkowe
przedstawione w ofercie, według faktycznie wykonanych i i odebranych robót budowlanych
§ 10.
1. Ustala się, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy może odbywać się na podstawie
faktur przejściowych wystawionych na podstawie protokółów odbioru częściowego, sporządzonych
przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Faktury przejściowe nie mogą
przekroczyć 70% wartości całego zamówienia. Faktury będą płatne w terminie 14 dni od daty
dostarczenia ich przez Wykonawcę.
2. Po dokonaniu odbioru ostatecznego nastąpi ostateczne rozliczenie robót fakturą końcową płatną
w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury i dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawcę.
§ 11.
1.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie …............................ zł (słownie
…........................................), co stanowi 10 % wartości umowy, dostarczone będzie Zamawiającemu
najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości.
2.
Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone
w następujący sposób: 70 % tj. …..................zł w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia,
pozostałe 30 % tj. …..................zł w ciągu 15 dni po upływie gwarancji jakości.
3. Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do
instytucji wystawiającej zabezpieczenie.
§ 12.
1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością
Inwestora i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z
tytułu gwarancji jakości za wykonane roboty. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego
wykonania umowy
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Termin gwarancji
jakości wynosi 3 lata (36 miesięcy) od daty odbioru ostatecznego przez Zamawiającego.
3. Wykonawca w okresie gwarancji jakości zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny
koszt.
§ 13.
1. Strony postanawiają, że obowiązują je odszkodowania stanowiące kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
1. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto,
2. za zwłokę w wykonaniu umowy w terminie określonym w §3 ust.2 niniejszej umowy w
wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki
3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze według pozycji kosztorysu w
wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,
4. za zwłokę w przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych przez wykonawcę w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia terminu odbioru
wyznaczonego przez Zamawiającego.
2. Zamawiający płaci wykonawcy kary umowne:
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1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Za zwłokę w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary ustawowe.
4. Kary umowne określone w ust.1 i 2 liczone będą od wynagrodzenia brutto określonego w §9.
§ 14
1. Odbiór wykonanych robót będzie dokonany zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami
prawa budowlanego i zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót
budowlanych.
2. Odbiór ostateczny robót przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia na
piśmie przez Wykonawcę o gotowości obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentów
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie zamawiającemu
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczególności dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, protokółów
technicznych odbiorów międzyoperacyjnych, niezbędnych świadectw kontroli jakości oraz
dokumentacji powykonawczej za wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
5. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie
okresu gwarancji.
§ 15.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy –
Prawo budowlane, wymaganiom szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.
3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa,
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobata techniczną.
§ 16.
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są
korzystne dla zamawiającego.
§ 17.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz w
sprawach procesowych przepisu Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 18.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
§ 19.
Umowę niniejszą sporządza się w 4 egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego.
§ 20.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Oferta.
ZAMAWIĄJACY
WYKONAWCA
……………………………..

…………………………….
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