
 
 

       ............................................                                                                                      Formularz nr 1                    
         (nazwa i adres Wykonawcy)                                                                                                                                

O F E R T A 
 
                                                                                     do  Zarządu Dróg Powiatowych 
                                                                                   w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27   
          
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

Dostawy soli kamiennej drogowej (wraz z transportem)  
do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA  2013/2014 roku 

administrowanych przez Zarząd  Dróg  Powiatowych w Opolu 
1.  Oferowana cena jednostkowa za 1 T  wynosi:     .................... zł/T  +   …..% VAT,        
      która obejmuje cenę materiału wraz z dostawą na plac składowy Zamawiającego przy ul.  
      Żerkowickiej w Bierkowicach k/Opola. 
2.  Cena ofertowa wynosi :          285 T   x  .................. zł/ T  =  .................... zł (netto) 
                                                                   podatek VAT …% = ................... zł 
                                                                      cena  brutto      = ..................... zł  (brutto)               
3.  Oferujemy dostawy soli drogowej w ilości  285 T z antyzbrylaczem granulacji od 0  
     do 6 mm posiadającej  pozytywną opinię techniczną , atest higieniczny (techniczny) o  
     jej skuteczności i przydatności w zimowym utrzymaniu dróg, które następować będą  
     sukcesywnie partiami, w miarę zapotrzebowań Zamawiającego, sukcesywnie w terminie   
      końcowym:  do 31 października 2013 roku, 
  
z kopalni w 
………………………………..…………………………………………………………………  
                                                                                             (adres wytwórni) 

      na plac składowy przy ul. Żerkowickiej w Bierkowicach k/Opola. 
4.  Oświadczamy, że akceptujemy Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ),  
     w tym wzór umowy i zawarte w niej warunki płatności. 
5.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych  niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty  
     składania ofert. 
6. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać*): 
    -  sami  
    -   przy udziale podwykonawców  - dla niżej wymienionych zakresów:   
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………                                         
        *) – skreślić niewłaściwe 

7.  Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do podpisania i  
     przesłania/złożenia umowy  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w  
     zawiadomieniu o wyborze naszej oferty. 
8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
             (wg pkt IX  SIWZ)  

1.................................................................... 
2.................................................................... 
3....................................................................                 Podpisano 

                                                                                         ......................................................... 
                                                                                                                                           (upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy) 

          ................................. dnia ................................ 



 
 

. 
                                                                                                                                Formularz nr 2   
 
                                                   
. 
 
 
   Nazwa i adres Wykonawcy / partnera przy ofercie wspólnej:            
  ................................................................................................................................................ 

 

   ........................................................................................................................................................... 
 
             Regon 
 
             NIP 
  
 

        Konto bankowe                     
 

          Tel / fax                 .......................................................................................... 
 
     

O ś w i a d c z e n i e 
 

Składając ofertę na : 
 

Dostawy soli kamiennej drogowej (wraz z transportem) w ilości 285 ton 
do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA  2013/2014 roku 

administrowanych przez Zarząd  Dróg  Powiatowych w Opolu 
 
 

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z wyżej 
wymienionego postępowania z powodu niespełnienia warunków, 
o których mowa  w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 

 
 
  
 
                                                                                             Podpisano:                                                                                                                               

 

.............................................................................. 
                                                                                                                                                         (podpisy osób uprawnionych)     

 

                                                                             .............................., dnia .................... 
           

  

                   

                   

                   
              



 
 

Formularz nr 3  

 
 
 
 

( pieczęć Wykonawcy ) 

 

Lista podmiotów / informacja                                           
o której mowa w art. 26 ust. 2d   ustawy Pzp ,                                    

w zakresie przynależności do grupy kapitałowej  

  
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

  
 Dostawy soli kamiennej drogowej (wraz z transportem) w ilości 285 ton 

do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA  2013/2014 roku 
administrowanych przez Zarząd  Dróg  Powiatowych w Opolu 

 
  
•   Przedkładam/y listę podmiotów należących  do tej samej grupy kapitałowej                              

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji                                                      
i konsumentów  ( Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) *)  

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

•   Informuję , iż nie należę/należymy do żadnej grupy kapitałowej , w rozumieniu                       
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów                                                                  
( Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) *)  

__________________ dnia ___ ___ 20___ roku 

_______________________________ 
         ( podpis Wykonawcy ) 

 
* niewłaściwe skreślić 
 
Uwaga 

1) Niniejszą listę / informację składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

2) W przypadku przynależności do grupy kapitałowej dopuszcza się dopuszcza się złożenie zamiast 
niniejszego formularza tylko listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej . 

 

 

 

 



 
 

 . 
                                                                                                                                   Formularz nr 4 
. 
 
 
   Nazwa i adres Wykonawcy/partnerów przy ofercie wspólnej [wymienić wszystkich partnerów]:            
  
…................................................................................................................................................... 

 

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

O ś w i a d c z e n i e 
 

 
Składając ofertę na: 

 
 Dostawy soli kamiennej drogowej (wraz z transportem) w ilości 285 ton 

do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA  2013/2014 roku 
administrowanych przez Zarząd  Dróg  Powiatowych w Opolu 

 
 

oświadczamy,  że  spełniamy  warunki  udziału  w wyżej  wymienionym 
postępowaniu, o których mowa  w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych 
 

  
 
 
 
                                                                                                          Podpisano:                                                                                                                               

 

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

(podpisy osób uprawnionych / pełnomocnika-lidera)     

 

............................., dnia .................... 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

UMOWA  DOSTAWY  NR   ….  / D / 2013 
 
 
 

zawarta w dniu  ……………….. 
 
pomiędzy Powiatem Opolskim - Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu,  
ul. Książąt Opolskich27, 45-005  Opole 
 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
inż. Jacka Dziatkiewicza - Dyrektora, 
 
a  
 
……………………………………… 
……………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, 

§ 1 
 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 
w dniu .................. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu. 

 
2.  Wykonawca sprzedaje, a  Zamawiający nabywa: 
      sól kamienną drogową z antyzbrylaczem granulacji od 0 do 6 mm (wraz z 
transportem) do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA  2013/2014 
roku administrowanych przez Zarząd  Dróg Powiatowych w Opolu - w ilości  285 Ton 

-  zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ............. i warunkami określonymi w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
 

§ 2 
 

Dostawy soli następować będą z  
…………………………………………………………………………………………………. 
                                                                  (adres wytwórni) 

     na plac składowy w Bierkowicach k/Opola, sukcesywnie partiami wg potrzeb 
Zamawiającego (uzależnionych od warunków atmosferycznych) sukcesywnie w terminie 
końcowym:  do 31 października 2013 roku, 
  

§ 3 
 

1.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę umowną wysokości:  
 
                               netto:      ……………. 
         podatek VAT …%:      ……………. 
                            brutto:      ……………. 
            słownie (brutto):     
         przy cenie jednostkowej:    …………. zł/T +  …% VAT. 

  która obejmuje cenę materiału wraz z dostawą na plac składowy w Bierkowicach k/Opola. 



 
 

 
2.  Zapłata następować będzie  przelewem za każdą partię odebranej soli z konta   
     Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. 
 
3.  Zmniejszenie ilości zamówionej soli nie może mieć wpływu na cenę jednostkową  
     materiału. 
 
4.  W związku ze zmniejszeniem ilości zakupionego materiału  Wykonawcy  nie przysługują 
      żadne roszczenia w stosunku do  Zamawiającego. 
 

§ 4 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości  
      10% kwoty umownej  brutto, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z    
      przyczyn zależnych od  Wykonawcy. 

 
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy  kary umowne w wysokości 10 % 

kwoty umownej  brutto, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego, z wyjątkiem okoliczności opisanych w art. 145  Prawa 
zamówień publicznych. 
 

§ 5 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie  
   w formie pisemnej   podpisanej  przez obie strony – pod rygorem nieważności . 
 
2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było    
    przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wystąpienia siły wyższej lub działania osób  
    trzecich, a w szczególności w przypadku: 
      a. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w   
                szczególności na jej zakres, termin, 
      b. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności   
                zmiany podatku  VAT, wprowadzenia akcyzy, 
      c. zmiany nazwy, adresu spowodowane zmianą formy organizacyjno - prawnej,  
                przekształceniem lub połączeniem z innym podmiotem, 
    d.  zmiany podwykonawców, za uprzednią zgodą zamawiającego [jeśli dotyczy]. 
 
3. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Wykonawcy, a zmiana     
    może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej  
    realizacji zamówienia i strony umowy wyrażą zgodę. 

 
§ 6 

 
W sprawach nie unormowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 
  
 
 



 
 

§ 7 
 

Wszelkie ewentualne spory wynikające na tle stosowania postanowień niniejszej 
umowy, strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia - właściwy 
rzeczowo i miejscowo dla  Zamawiającego Sąd Powszechny.  
 

§ 8 
 
  Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 
 
 
                         Zamawiający                                       Wykonawca 


