
 
 

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OFERTA 

 

 

Do 
 

Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 
45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27 

  
  

      Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: 

 
Remont drogi powiatowej nr  1344 O Wołczyn – Murów – DW 454 

 od km 16+344 do km 28+583” 
 

MY NI ŻEJ PODPISANI  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

[ nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców] 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) 
i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERT Ę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. OŚWIADCZAMY,  że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez 
Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami 
i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ____________ złotych 

(słownie złotych:________________________________________________________) 

zgodnie z załączonymi do oferty kosztorysami ofertowymi i Formularzem 2.2   

4. ZOBOWI ĄZUJEMY SIĘ do wykonywania zamówienia w terminie  do 31.07.2014 r.  

                                                                           
 _____________________________________ 

     (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 



 
 

5. ZOBOWI ĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 36 
miesięcy.  

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. JESTEŚMY  związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.                                                                                                                                 
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium  w wysokości  ____________  zł                                  
w formie ____________________________________________________________.      

     Zwrotu wadium (w przypadku przelewu na konto Zamawiającego) należy dokonać na nasze konto: 
 
      ...................................................................................................................................................................................................... 
  
 

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w 
następującym zakresie *: 
 ________________________________________________________________________   

 ( część/zakres powierzonych robót )  
 

 ______________________________________________________________________________________   
 ( część/zakres powierzonych robót ) 

 
oraz przy udziale firm na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania 
posiadania Wiedzy i doświadczenia ( jeżeli dotyczy )  
 
 ______________________________________________________________________________________   

 (część/ zakres powierzonych robót ) 

9.  OŚWIADCZAMY , że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 

następujący: 

 ________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________   
 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

 

10.   OŚWIADCZAMY , iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ - 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i zastrzegamy , że nie mogą być one udostępniane. 

 

11. OŚWIADCZAMY,  że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w 
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

_____________________________________ 
     (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 



 
 

12.  WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy 
kierować na poniższy adres: 

 __________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________  

tel.: ___________________    fax: __________________                                                                                         
e-mail: _________________________________________ 

 

13 OFERTĘ wraz ze wszelkimi innymi oświadczeniami i dokumentami, w tym dotyczącymi  
potwierdzenia spełnienia warunków udziału składamy na _________ stronach. 

 
14.   ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

15.  WRAZ Z OFERT Ą składamy następujące oświadczenia i dokumenty na stronach: _______ 

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;  

- ______________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________ 

 

 

        __________________ dnia __ __ 20__ roku 

 
                                                                           _____________________________________ 

     (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

  

 
*)   niepotrzebne skreślić 



 
 

Formularz 2.1.1 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
Kosztorys ofertowy – Branża drogowa 

Km 16+344 – km 19+604 
 

 

Remont drogi powiatowej nr  1344 O Wołczyn – Murów – DW 454 
                                                    od km 16+344 do km 28+583” 
 

Lp.  Nr 
spec.techn. 

Opis  Jedn.obm.  Ilość Cena 
jedn. 

Wartość 

1.   Odcinki I - IV od  km 16+344 do km 19+604          

1.1   Odc.I  

1 d.1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa drogi w terenie równinnym 

km 0.59     

2 d.1.1 D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 
bitumicznych 

m2 5870.00     

3 d.1.1 D.04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 5870.00     

4 d.1.1 D.05.03.05b Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 
minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne /średnio 
3cm/ 

t 228.31     

5 d.1.1 D.05.03.03a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z 
betonu asfaltowego 

m2 2935.00     

6 d.1.1 D.04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 
cm /utwardzenie poboczy kruszywem łamanym/ 

m2 587.00     

7 d.1.1 D.04.01.01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu 
rodzimego równiarką; grunt kat.I-III 

m2 587.00     

1.2   Odc.II  

8 d.1.2 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa drogi w terenie równinnym 

km 0.65     

9 d.1.2 D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 
bitumicznych 

m2 6450.00     

10 d.1.2 D.04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 6450.00     

11 d.1.2 D.05.03.05b Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 
minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne /średnio 
3cm/ 

t 250.87     

12 d.1.2 D.05.03.03a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z 
betonu asfaltowego 

m2 3225.00     

13 d.1.2 D.04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 
cm /utwardzenie poboczy kruszywem łamanym/ 

m2 645.00     

14 d.1.2 D.04.01.01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu 
rodzimego równiarką; grunt kat.I-III 

m2 645.00     

1.3   Odc.III  

15 d.1.3 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa drogi w terenie równinnym 

km 0.26     

16 d.1.3 D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 
bitumicznych 

m2 2580.00     

17 d.1.3 D.04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 2580.00     

18 d.1.3 D.05.03.05b Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 
minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne /średnio 
3cm/ 

t 100.35     

19 d.1.3 D.05.03.03a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z 
betonu asfaltowego 

m2 1290.00     



 
 

20 d.1.3 D.04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 
cm /utwardzenie poboczy kruszywem łamanym/ 

m2 258.00     

21 d.1.3 D.04.01.01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu 
rodzimego równiarką; grunt kat.I-III 

m2 258.00     

1.4   Odc.IV 

22 d.1.4 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa drogi w terenie równinnym 

km 0.77     

23 d.1.4 D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 
bitumicznych 

m2 7720.00     

24 d.1.4 D.04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 7720.00     

25 d.1.4 D.05.03.05b Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 
minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne /średnio 
3cm/ 

t 300.27     

26 d.1.4 D.05.03.03a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z 
betonu asfaltowego 

m2 3860.00     

27 d.1.4 D.04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 
cm /utwardzenie poboczy kruszywem łamanym/ 

m2 772.00     

28 d.1.4 D.04.01.01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu 
rodzimego równiarką; grunt kat.I-III 

m2 772.00     

Wartość kosztorysowa robót netto:    

Podatek VAT 23%:    

Wartość kosztorysowa robót br utto:    

 
 
Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza 
 

__________________ dnia __  __ 20__ roku                   
__________________________________                          

                   ( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formularz 2.1.2 
 

 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
Kosztorys ofertowy – Branża drogowa 

km 23+083 – km 28+583 
 

 
 Remont drogi powiatowej nr  1344 O Wołczyn – Murów – DW 454 

 od km 16+344 do km 28+583” 
 

Lp.  Nr 
spec.techn. 

Opis  Jedn.obm.  Ilość Cena jedn.  Wartość 

1.   Odcinek V od km 23+083 do km 28+583          

1.1   Droga  

1 d.1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 

km 5.50     

2 d.1.1 D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 
bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału 
z rozbiórki na odl. do 1 km /średnio 2 cm/ 

m2 29150.00     

3 d.1.1 D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 
bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z 
rozbiórki na odl. do 1 km 

m2 5586.00     

4 d.1.1 D.05.03.11 Nakłady uzupełniające za każde dalsze 
rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach 
utwardzonych frezowin /dalsze 4km/ Krotność = 
8 

m3 806.44     

5 d.1.1 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w 
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i 
chodników /ścinka poboczy/ 

m2 17050.00     

6 d.1.1 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w 
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i 
chodników /docelowo 58cm/ Krotność = 1.93 

m2 4675.00     

7 d.1.1 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w 
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i 
chodników /docelowo 44cm/ Krotność = 1.47 

m2 1925.00     

8 d.1.1 D.04.01.01 Wywiezienie urobku z terenu budowy przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 
km /urobek wraz z kosztem składowania/ 

m3 5263.50     

9 d.1.1 D.04.01.01 Wywiezienie urobku z terenu budowy przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za 
każdy następny rozpoczęty 1 km /dalsze 4km/ 
Krotność = 4 

m3 5263.50     

10 d.1.1 D.04.02.01 Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane 
mechanicznie o gr.10 cm z piasku /docelowo 
15cm/ Krotność = 1.5 

m2 6600.00     

11 d.1.1 D.04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 
gr. 20 cm 

m2 4675.00     

12 d.1.1 D.04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 
gr. 10 cm 

m2 4675.00     

13 d.1.1 D.04.06.01b Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane 
piaskiem i wodą z betonu B-15 

m2 1925.00     

14 d.1.1 D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 
drogowych nieulepszonych 

m2 10450.00     



 
 

15 d.1.1 D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 
drogowych bitumicznych 

m2 71672.00     

16 d.1.1 D.04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 76622.00     

17 d.1.1 D.05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm 
(warstwa wiążąca) 

m2 10450.00     

18 d.1.1 D.05.03.26i Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy 
bitumiczne 

m2 5500.00     

19 d.1.1 D.05.03.05b Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 
minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 

t 4289.60     

20 d.1.1 D.05.03.03a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm 
(warstwa ścieralna) /docelowo 5cm/ z betonu 
asfaltowego Krotność = 1.25 

m2 33086.00     

21 d.1.1 D.04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 
gr. 10 cm /utwardzenie poboczy docelowo 13cm/ 
Krotność = 1.3 

m2 5447.00     

22 d.1.1 D.04.01.01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu 
rodzimego równiarką; grunt kat.I-III 

m2 8715.20     

1.2   Zjazdy  

23 d.1.2 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w 
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i 
chodników /docelowo 25cm/ Krotność = 1.25 

m2 270.00     

24 d.1.2 D.04.01.01 Wywiezienie urobku z terenu budowy przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 
km /urobek wraz z kosztem składowania/ 

m3 67.50     

25 d.1.2 D.04.01.01 Wywiezienie urobku z terenu budowy przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za 
każdy następny rozpoczęty 1 km /dalsze 4km/ 
Krotność = 4 

m3 67.50     

26 d.1.2 D.04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 
gr. 15 cm 

m2 270.00     

27 d.1.2 D.04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 
gr. 10 cm 

m2 270.00     

Wartość kosztorysowa robót netto:    

Podatek VAT 23%:    

Wartość kosztorysowa robót brutto:    

 
  Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza 
 
 
 
 

__________________ dnia __  __ 20__ roku   
 
                 

__________________________________                          
                   ( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                        Formularz 2.2.  
 

 
 

 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
Zbiorcze zestawienie elementów robót  

 

 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

  
Remont drogi powiatowej nr  1344 O Wołczyn – Murów – DW 454 

 od km 16+344 do km 28+583” 
 
podaję poniżej zestawienie wartości elementów robót: 
 

Lp Wyszczególnienie  elementów   Wartość netto PLN  

1 2 3 

1  Branża drogowa km 16+344 – 19+604  

2.  Branża drogowa km 23+083 – 28+583  

 RAZEM - netto   

  VAT  23   %   

  OGÓŁEM - brutto   
Ceny należy podawać z dokładnością  do 1 grosza. 
 
 
 
__________________ dnia __ __ 20_ roku 

 
 

_____________________________________ 
               ( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 



 
 

Formularz 3.1.1. 
 
 

 
 
 
 

( pieczęć Wykonawcy ) 

 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 

 
Remont drogi powiatowej nr  1344 O Wołczyn – Murów – DW 454 

 od km 16+344 do km 28+583” 
  
 

 

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania ze względu na 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych                     

z dnia 29 stycznia 2004r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)   

 

 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 

_______________________________ 
         ( podpis Wykonawcy ) 

 
Uwaga :  

Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Formularz 3.1.2 

 
 
 
 
 
 
 

( pieczęć Wykonawcy ) 

 

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

w zakresie przynależności do grupy kapitałowej 
Nazwa i adres Wykonawcy / partnera przy ofercie wspólnej: 

 

 

  
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

Remont drogi powiatowej nr  1344 O Wołczyn – Murów – DW 454 
 od km 16+344 do km 28+583” 

  
 
• 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 3.2.1. 

 
 
 
 
 

( pieczęć Wykonawcy /Wykonawców ) 

 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

   
Remont drogi powiatowej nr  1344 O Wołczyn – Murów – DW 454 

 od km 16+344 do km 28+583” 
 
 
 

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie                            

art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.                                                             

( tekst jednolity  Dz. U. z  2013 r. , poz. 907 z późn. zm.). 

 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 
_______________________________ 

              (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

 
Uwaga:  

1.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze 
„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być złożone w 
imieniu wszystkich Wykonawców. 

( tzn. na jednym Formularzu pieczęcie wszystkich konsorcjantów i podpis Pełnomocnika ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Formularz 3.2.2.a – roboty drogowe 
 

 

 
 

 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

WIEDZA I DO ŚWIADCZENIE  
 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

Remont drogi powiatowej nr  1344 O Wołczyn – Murów – DW 454 
 od km 16+344 do km 28+583” 

    
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy 

poniżej wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert  ze wskazaniem najważniejszych robót (podanych w pkt. 7.2.2 IDW ) 

 

Poz. 

Nazwa Wykonawcy 
( podmiotu ), 
wykazującego 

posiadanie wiedzy                    
i doświadczenia 

Nazwa i adres 
Zamawiającego/

Zlecającego 

Infor macje potwierdzające 
spełnienie warunków 

określonych w pkt 7.2.2)  

Wartość robót 
(zadania) 

wykonanych przez 
Wykonawcę     

PLN brutto/netto  
 

Czas realizacji 
początek 

dzień /                 
m-c /                
rok  

koniec 

dzień /                  
m-c /                   
rok  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

 

  

 

……….. - nawierzchnia asfaltobetonowa   
[min. 9500 m2] 

 
  

  
       ……………  - o wartości 

[min. 2.000.000 zł]        
  
Uwaga :  
1. Do wykazu należy załączyć dokumenty – dowody (poświadczenia) potwierdzające, że wskazane w wykazie 

roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

2. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczenia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b ustawy Pzp należy dołączyć oświadczenie/dokument wskazany w pkt 8.3.1 

 

____________ dnia __ __ ____ roku                                      

  __________________________ 
                                                      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)   

 

 



 
 

Formularz 3.2.3. 
 

 
 

 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

POTENCJAŁ TECHNICZNY  

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

Remont drogi powiatowej nr  1344 O Wołczyn – Murów – DW 454 
 od km 16+344 do km 28+583” 

 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy 

poniżej wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i  urządzeń technicznych osób, dostępnych nam 
do realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi zasobami 

 

Poz. Wymagane narzędzia , wyposażenie zakładu                  
i urządzenia techniczne  

Wyszczególnienie (nazwa i parametry 
potwierdzające spełnianie wymagań) 

Liczba 
jednostek 

Podstawa 
dysponowania 

1. koparka samojezdna   – 1 szt.  

2. samochód samowyładowczy – 2 szt. 

 
 
 
 

3. piła do cięcia asfaltu – 1 szt.  

4. płyta do zagęszczania – 1 szt.  

5. spycharka – 1 szt.  

6. Układarka mas bitumicznych – 1 szt  

7. Walce do mas bitumicznych – 2 szt  

 
Oświadczamy, że: 

1. dysponujemy narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi 
wymienionymi w poz. …………… wykazu, 

2. * nie dysponujemy narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi 
wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz polegając na potencjale 
technicznym innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy 
Pzp, będziemy dysponować tymi zasobami, na dowód czego załączamy 
oświadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 8.3.1 IDW. 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

     __________________________________ 
               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika ) 

 
 
*) niepotrzebne skreślić 



 
 

Formularz 3.2.4. 
 

 
 
 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA                             
ZAMÓWIENIA  

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 
 Remont drogi powiatowej nr  1344 O Wołczyn – Murów – DW 454 

 od km 16+344 do km 28+583” 
  

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy 
poniżej wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi  
 

Poz Stanowisko Wymagania stawiane na stanowisku 
Nazwisko                  

i imi ę 

Kwalifikacje  
zawodowe,  

doświadczenie  
i wykształcenie  
potwierdzające 

spełnienie wymagań 

 
 

Podstawa 
dysponowania 

1 

kierownik 
budowy i 
robót 
drogowych  
- 1 osoba  
 

doświadczenie: 
 – min. 5 lat  stażu pracy  oraz  min. 3 lata   
pracy na tym stanowisku  od uzyskania 
uprawnień, 
    - uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami w branży drogowej.        
 

  

 

 

 
 
Oświadczamy, że: 

1. Dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, 
2. * Nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz 

polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi 
osobami, na dowód czego załączamy oświadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 8.3.1 
IDW. 

Uwaga: Dla osób, dla których wymagane jest posiadanie uprawnień należy dołączyć 
oświadczenie zgodnie z pkt 8.2.5 IDW. 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku           __________________________________ 
                          (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika ) 
*) niepotrzebne skreślić 

 

 

 



 
 

Formularz 3.2.4.a 

 
 
 
 
 

( pieczęć Wykonawcy /Wykonawców ) 

 

OŚWIADCZENIE 
 o posiadaniu uprawnień przez osoby wskazane  

w Formularzu 3.2.4.   

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 
   

Remont drogi powiatowej nr  1344 O Wołczyn – Murów – DW 454 
 od km 16+344 do km 28+583” 

 
oświadczamy, że osoby podane w Formularzu 3.2.4.  w poz. ………... przewidziane 

do wykonania niniejszego zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane  . 
Rodzaj i zakres koniecznych uprawnień został określony w punkcie 7.2.3.2 Instrukcji 
dla Wykonawców . 

  

 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 

_______________________________ 

              (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 



 
 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

 
 

UMOWA NR ....... / R / 2014 
 
Zawarta w  dniu .........................   w Opolu   
pomiędzy: 
Powiatem Opolskim -   Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu,   
ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, 
zwanym dalej  Zamawiającym, reprezentowanym przez ………………………………… 
 

a ......................................................................................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez 
....................................................................................................................................................... 
została zawarta umowa następującej treści: 
                                                                        
                                                                            § 1 
 
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 

w dniu .................. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu. 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia:   

 
  

Remont drogi powiatowej nr  1344 O Wołczyn – Murów – DW 454 
 od km 16+344 do km 28+583” 

  
-  zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ............. i warunkami określonymi w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), Dokumentacji projektowej (DP) oraz 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST), stanowiących załączniki do umowy, 

 
      Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  strony 
ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę: 
 
 

            - netto ( bez VAT )      - ................................ zł 
            -  podatek VAT 23 %  - ................................. zł  

                 -  brutto                        - ................................. zł  
               ( słownie brutto:  .................................................................................................... ) 
 

  Rzeczywista  wysokość wynagrodzenia ustalona będzie w oparciu o pomiary powykonawcze robót    
  według  cen jednostkowych ustalonych w ofercie Wykonawcy. 
 
3.  Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w: 
     w PKO BP I O/Opole nr  67 1020 3668 0000 5302 0015 7115 
     na konto Wykonawcy w ......................................................................................................... 
     
nr ................................................................................................................................................... 
      w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.  
 



 
 

3.1 Dopuszcza się dwie faktury przejściowe oraz jedną fakturę końcową. Podstawą 
wystawienia faktury przejściowej będzie protokół odbioru częściowego wraz z zestawieniem 
wykonanych robót potwierdzonych ilościowo i jakościowo przez Inspektora Nadzoru oraz 
Kierownika Obwodu Drogowego w Kotorzu Małym. 
 
3.2 Warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest przedstawienie 
Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 
 
3.3 Termin zapłaty wynagrodzenia ustalony w umowach z podwykonawcą i dalszym 
podwykonawcom nie może być dłuższy niż termin zapłaty ustalony w § 1 ust. 3 niniejszej 
umowy. 
 
3.4  Dopuszcza  się zmianę ceny jednostkowej jedynie w przypadku ustawowej zmiany 
stawki podatku VAT  na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy. Przez dostosowanie 
ceny jednostkowej brutto rozumie się korektę o kwotę wynikającą z różnicy w wysokości 
podatku VAT. 

 
§ 2 

 
Umowa będzie zrealizowana w terminie: do 31 lipca 2014 roku. 

 
§ 3 

  
1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu    
    pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc  od daty odbioru ostatecznego, który   
    zostanie przeprowadzony po zakończeniu realizacji całości robót objętych niniejszą   
    umową. Dochodzenie roszczeń z gwarancji nie wyklucza możliwości dochodzenia   
    roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi.  
  
    Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji tj. 36 miesięcy . 
 
2. Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  ………….. zł. 
    W dacie zawarcia umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie…………………..  
 
3. Zabezpieczenie w wysokości 70% zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania  
   zamówienia (po odbiorze ostatecznym wykonania robót) i uznania przez Zamawiającego za  
   należycie wykonane o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30  
   dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym. 
 
4. Pozostała część zabezpieczenia (30%) pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu  
    rękojmi za wady zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu  rękojmi. 
 
5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której   mowa w ust 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
ustalonym w trakcie odbioru  w okresie trwania rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania 
tych wad. 

 
 
 



 
 

§ 4 
 

1.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy  za ilość rzeczywiście wykonanych  
     i odebranych robót w asortymentach określonych w specyfikacji istotnych warunków   
     zamówienia. 
 
2.  Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do jego prawidłowego 

wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 
wcześniej do przewidzenia będące w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 
zamówieniami dodatkowymi  rozliczone zostaną  w ramach oddzielnej umowy (umów). 

 
§ 5 

 

Bezpośredni nadzór nad realizacją robót w imieniu Zamawiającego sprawować będzie 
Inspektor Nadzoru  oraz Kierownik Obwodu Drogowego w Kotorzu Małym reprezentujący 
interesy Zamawiającego  przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót ze 
specyfikacjami technicznymi, przepisami,  zasadami wiedzy  technicznej oraz  
postanowieniami  niniejszej umowy. 

 
§ 6 

 
    Podstawą wystawienia faktury końcowej  będzie protokół odbioru ostatecznego robót wraz  
z zestawieniem wykonanych robót potwierdzonych ilościowo i jakościowo przez   Inspektora 
Nadzoru oraz Kierownika Obwodu Drogowego   w Kotorzu Małym.   
 

§ 7 
 

1. Zamawiający dokonuje odbioru ostatecznego z udziałem Wykonawcy,  sporządza protokół  
    odbioru  robót, który określa sposób i termin usunięcia wad  jakościowych.  
    Protokół podpisują strony umowy. 
 
2. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego   
    terminu  zakończenia robót. 
 

§ 8 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo robót budowlanych a także projektu jej zmiany oraz do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  zawartej umowy o 
podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian. 
 

2. Zamawiającemu służy prawo zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo robót budowlanych oraz projektu jej zmian lub sprzeciwu do umowy o 
podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian. 
 

3. Zgłoszenia zastrzeżeń lub wniesienia sprzeciwu Zamawiający dokonuje w terminie 10 dni 
licząc od daty przedłożenia projektu lub umowy przez Wykonawcę. 
 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni licząc od daty ich zawarcia. 



 
 

5. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami mają odpowiednie 
zastosowanie przepisy ust. 1-4. 

 
§ 9 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)  za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji robót określonego w § 2 umowy oraz   
terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia   
umownego  brutto określonego w § 1 umowy,   

b) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego  lub Wykonawcę z przyczyn   
zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %  wynagrodzenia  umownego brutto   
określonego w § 1  umowy, 

c) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 umowy, 

d) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 1 umowy, 

e) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego  
w § 1 umowy, 

f) z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego  
w § 1 umowy. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy za  

wykonanie robót.  
 
2. Zamawiający  zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku     
    odstąpienia od  umowy z przyczyn  zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % za   
    wyjątkiem przypadku  określonego w ust. 3 oraz  za wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 145    
    ustawy Pzp. 
  
3. W przypadku opóźnienia realizacji robót przekraczającego 21 dni - z winy Wykonawcy, 
    Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć   
    Wykonawcę  karami jak w pkt 1b. 
 

§ 10 
 

Wykonawca  jest odpowiedzialny  i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych  
powstałych w związku  z  zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności   
cywilnej za  szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób   
trzecich – powstałe w   związku z prowadzonymi robotami.   

 
§ 11 

 
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest    
     wyczerpać drogę  postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do   
     Zamawiającego. 
 



 
 

2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia    
    Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia. 
 
3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie 
    w  terminie o którym mowa w ust. 2  Wykonawca może się zwrócić do właściwego  
    rzeczowo i miejscowo  dla  Zamawiającego  sądu powszechnego. 
 

§ 12 
 
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  gdy: 

a. zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy; 
b. wystąpiły zamówienia dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowego 

wykonania zamówienia dot. robót, których wykonanie stało się konieczne na 
skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na 
termin realizacji zamówienia; - zmiana tylko o taką ilość dni jaka jest niezbędna 
do wykonania zamówienia dodatkowego lub zamiennego; 

c. zmianie uległy stawki podatku VAT. 
 

§ 13 
 

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy w jakiejkolwiek bądź formie na osoby lub 
podmioty trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody będzie nieważna i stanowić 
będzie istotne naruszenie postanowień umowy mogące stanowić podstawę do rozwiązania 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim wypadku postanowienia § 9 
ust. 1. b) stosuje się odpowiednio. 

 
§ 14 

 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami  niniejszej umowy mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i Prawa zamówień 
publicznych. 

 
§ 15 

 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

                Zamawiający                                          Wykonawca 
 
     .....................................                 ....................................... 

 

 
                                                         

                                                      



 
 

KARTA  GWARANCYJNA  
 

sporządzona w dniu ……………………. 
 

1. Zamawiający (przyjmujący gwarancję) : Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu  
                                                                      45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27 
 
2. Wykonawca (udzielający gwarancji): ………….…………………………………………………… 
 
                                                                ……………….……………………………………………… 
 
3. Umowa:                    Nr     ….  / R /  2014     z dnia    ………………………….. 
 
4. Przedmiot umowy:   

 
  Remont drogi powiatowej nr  1344 O Wołczyn – Murów – DW 454 

 od km 16+344 do km 28+583” 
 

5. Data odbioru końcowego (ostatecznego):  ……………………………………………….………….. 
 

Warunki  gwarancji 
 

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą Kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 
wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami 
wiedzy technicznej  i przepisami techniczno-budowlanymi. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

3. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia spisania protokołu 
odbioru końcowego w zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad przy 
odbiorze końcowym od daty usunięcia tych wad. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 
ujawnionych po odbiorze końcowym. 

5. W przypadku ujawnienia wady Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy na piśmie. 
6. Ustala się następujące terminy usunięcia wad: 

a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie 
      z  obowiązującymi przepisami – niezwłocznie;   
b) w pozostałych przypadkach – w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 

7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, 
stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich 
usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.  

8. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego. 
9. W przypadku, o którym mowa w pkt 7 Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę. 
10. Dokumentację powykonawczą i protokół przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania 

przechowuje Zamawiający. 
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 

nad usuwaniem wad. 
12. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

za wady przedmiotu gwarancji.                 
 

                           Wykonawca                                                          Zamawiający                   


