
  

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

                                              

O F E R T A 
 
           
                                                                                     do  Zarządu Dróg Powiatowych 
                                                                                   w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27     
                                                                                                     45-005  Opole 
 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia : 
Zakup masy mineralno–bitumicznej na gorąco do remontu nawierzchni drogowych, 

w ilości 250 ton  
 
1. Oferujemy wykonanie zadania  w następującej  cenie: 
 

Oferowana cena jednostkowa za 1 T  wynosi:     .................... zł/T  +   …..% VAT            

Cena ofertowa wynosi :        250 T   x  .................. zł/ T  =  .................... zł (netto)           
                                                                podatek VAT …% = ................... zł 
                                                                    cena  brutto      = ..................... zł  (brutto)           

 
   
 
2.  Odbiór masy  min-bitum.  następować będzie sukcesywnie partiami, w miarę 
zapotrzebowań Zamawiającego, w terminie do  05 grudnia 2014 r. z Wytwórni Mas 
Bitumicznych w …………………………..………………………………………………………………………..  
                                                                                             (adres wytwórni) 
 

3.  Oświadczamy, że akceptujemy Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w 
tym wzór umowy i zawarte w niej warunki płatności. 
 
4.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych  niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty  
     składania ofert. 
       
5.  Zamówienie zamierzamy wykonać:   
    -   bez udziału podwykonawców *) 
   -  z udziałem podwykonawców  -  w powierzonym zakresie:  *) 
_________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
               *)  - skreślić niewłaściwe 
 
 
 
 



  

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

(1) .................................................................... 
(2) .................................................................... 
(3) .................................................................... 
(4) .................................................................... 
(5) .................................................................... 
(6) ....................................................................                  

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

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

                                                                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

. 
                                                                                                                  ZAŁĄCZNIK NR  2 .1                                                      
.  [ dot. wykonawców /  każdego z  partnerów -                                         
 
 
 
   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 : 

 
Zakup masy mineralno–bitumicznej na gorąco 

do remontu nawierzchni drogowych w ilości 250 ton 
 
 
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 .................... 

Uwaga:  

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

                   

                   

                   
              



  

. 
                                                                                                                  ZAŁĄCZNIK NR  2 .2                                                      
. 
 

  
 
 
 

( 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: 

   
   

Zakup masy mineralno–bitumicznej na gorąco 
do remontu nawierzchni drogowych w ilości 250 ton 

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

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

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

•   Informuję, iż nie należę/nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu                       
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 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. 

 



  

. 
                                                                                                                  ZAŁĄCZNIK NR  3 
. 
 
 
   Nazwa i adres   Wykonawcy / wszystkich partnerów przy ofercie wspólnej:            
  ................................................................................................................................................ 

 

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

 

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

 
 
     

O ś w i a d c z e n i e 
 

Składając ofertę na: 
 
  
  

Zakup masy mineralno–bitumicznej na gorąco 
do remontu nawierzchni drogowych w ilości 250 ton 

 
  

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

 
 

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 ) 

 
 



  

                                                                                                                  ZAŁĄCZNIK NR  4 
  

 
 

 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

POTENCJAŁ TECHNICZNY  

 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

Zakup masy mineralno–bitumicznej na gorąco 
do remontu nawierzchni drogowych w ilości 250 ton 

  
 
 

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. 

 

Wytwórnia mas bitumicznych  – 1 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 IDW. 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

     __________________________________ 
               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika ) 

 
 
*) niepotrzebne skreślić 



  

załącznik nr 5 
- wzór - 

UMOWA  NR  ...  /D/2014 
 

zawarta w dniu ............................. w Opolu pomiędzy  
 
Powiatem Opolskim -  Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu, 
ul. Książąt Opolskich  27, 45-005  Opole, NIP:754-25-65-239, 
reprezentowanym przez: ……………………………………………………, 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a  
przedsiębiorstwem ...................................................................... 
reprezentowanym przez: ................................................................................. 
zwanym dalej Wykonawcą,  
 
 
Wyboru Wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami  
Prawa zamówień publicznych. 

§ 1 
 

Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa masę mineralno-bitumiczną  (na 
gorąco, grysowo-żwirową do warstwy ścieralnej dla ruchu KR-2 ) - z przeznaczeniem na 
remonty dróg powiatowych - w ilości ogólnej 250 ton, na warunkach określonych  
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), która stanowi integralną część 
umowy. 

§ 2 
 

1. Odbiór masy następować będzie z  Wytwórni Mas Bitumicznych w ........................., 
sukcesywnie partiami w terminie: od dnia podpisania umowy do 05 grudnia 2014 roku. 
W przypadku awarii w/w wytwórni Wykonawca zapewni Zamawiającemu odbiór masy  
z innej wytwórni na warunkach co najmniej równych lub korzystniejszych niż określone 

      w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i w niniejszej umowie. 
 
2.   Odbiory będą dokonywane w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.00 
 
3.   Każdorazowo o terminie odbioru Zamawiający zawiadomi telefonicznie Sprzedawcę  
      z jednodniowym  wyprzedzeniem. 
 
4. Zamawiający będzie odbierał masę własnym transportem. 

 
5. Każdorazowy odbiór masy będzie potwierdzony podpisem kierowcy na dowodzie dostawy. 

 
6. Reklamacje Kupującego odnośnie jakości masy będą niezwłocznie pisemnie zgłaszane 

Wykonawcy. W przypadkach spornych sprawę rozstrzygać będzie niezależne 
laboratorium. Koszty z tym związane poniesie w przypadku uzasadnionej reklamacji 
Wykonawca, w przeciwnym wypadku Zamawiający. 
 

7. Na każde życzenie Zamawiającego będą udostępniane atesty, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań odbieranej partii masy. 
 



  

§ 3 
 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy  cenę umowną w kwocie:     

                                            
netto   .......................... zł 
podatek VAT … % …….…………. zł 
brutto   .......................... zł 
słownie (brutto):        ................................................................................................... zł, 
przy cenie jednostkowej .................... zł /T  + ....% VAT. 

 
2. Zapłata następować będzie przelewem za każdą partię odebranej masy  

z konta Zamawiającego nr 67 1020 3668 0000 5302 0015 7115  
na konto Wykonawcy nr …..................................................,  
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

 
§ 4 

 
1.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za   
    które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, jest on zobowiązany zapłacić     
    Zamawiającemu tytułem  kary umownej  10% ceny umownej brutto określonej w § 3 ust.1. 

 
2. W przypadku nie wywiązania się z warunków określonych w § 2 pkt. 1 niniejszej   
    umowy i odbiór masy staje się niemożliwy w dwóch kolejnych następujących po sobie,   
    a uzgodnionych telefonicznie terminach, Zamawiający może rozwiązać umowę  
    z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną  w wysokości 10%   
    ceny umownej brutto określonej w § 3 ust 1 w przypadku odstąpienia od umowy  
    z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, za wyjątkiem przypadku opisanego w art.   
    145 Pzp. 

§ 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: 

a) zmiany  przepisów prawa  istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 
b) zmiany stawki podatku VAT. 

 
§ 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 sąd -  
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
 



  

§ 8 
 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:        WYKONAWCA: 

 
 
……………………         …………………… 


