
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

…………………………………………. 

Telefon/Fax 

 

 

 

Gmina Modliborzyce 

       ul. Piłsudskiego 63 

       23-310 Modliborzyce 

 

 

 

 

OFERTA 

 

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Dostawa 

kruszywa łamanego do remontów dróg gminnych na terenie Gminy Modliborzyce  

w roku 2015” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 

zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 

 

cena oferty brutto za 1100 ton dostarczonego kruszywa  

 

…………………………………………………………………………………………...zł  

 

słownie: ………………………………………………………………………………… zł 

 

     na cenę składają się cena jednostkowa netto ………. zł/1 tonę dostarczonego kruszywa x  

    1100 ton x stawka podatku VAT ………% 

 

1. Oświadczamy, że: 

 

1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia 31 grudnia 2015r, 

2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ 

i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty 

i wykonania zamówienia, 

4) akceptujemy istotne postanowienia umowy i warunki płatności,  

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. 



6) podwykonawcy zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia:  

a) ……………………………………….. 

b) ……………………………………….. 

c) ……………………………………….. 

 

2. W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia 

umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Oferta została złożona na …………kolejno ponumerowanych stronach.  

4. Do oferty dołączono następujące dokumenty:  

 

1)…………………………………………………………… 

      2)…………………………………………………………… 

      3) …………………………………………………………… 

      4)……………………………………………………………. 

      5)……………………………………………………………. 

      6)…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r.                                ............................................... 

Podpis osób uprawnionych 

do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 
1
 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa kruszywa łamanego  

do remontów dróg gminnych na terenie Gminy Modliborzyce w roku 2015”, 

oświadczam/y że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn zm.) spełniamy warunki 

dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub      

  czynności, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy   

  prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

 

............................., dn. _ _-_ _-_ _ _ _ r.                           ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki 

                                                 
1 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. 

 

 

 
 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 



 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

Z POSTĘPOWANIA 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 
2
 

 

 

 Oświadczam/y, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa kruszywa łamanego do remontów dróg 

gminnych na terenie Gminy Modliborzyce w roku 2015” w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

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

 

 

 

 

 

 

 

.................................., dn. _ _ -_ _-_ _ _ _ r.                     ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument 

podpisuje każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym 

 

 
 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 



Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

LUB INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa kruszywa łamanego do 

remontów dróg gminnych na terenie Gminy Modliborzyce w roku 2015”, na podstawie 

art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) informuję/my, że Wykonawca 

…………………………………
3
 do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.)  

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
4
 

 

1) …..……………………………………………………………………………………….

. 

2) …………………………………………………………………………………………... 

 

3) …………………………………………………………………………………………... 

 

4) …………………………………………………………………………………………... 

 

5) …………………………………………………………………………………………... 

 

(…) 

 

 

 
...................................... dn. _ _-_ _-_ _ _ _r.                   ……........................................................... 

                                                                                                                       Podpis osób uprawnionych  

                                                                                        do składania oświadczeń woli  

                                                                                   w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka  

                                                                                                      / pieczątki 

                                                 
3
 Należy wpisać odpowiednio „należy” albo „nie należy” 

4
 Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca w informacji napisze, że należy do grupy kapitałowej. 

 

 

 
 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 



Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA NR  …………/2015 (projekt)                                                  

 

 

 

zawarta w dniu …………………………………….  w Modliborzycach 

pomiędzy: 

Gminą Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce 

reprezentowaną przez mgr inż. Witolda Kowalika – Burmistrza Modliborzyc, zwaną dalej 

„Zamawiającym”,  

a  

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

reprezentowaną przez:   

 

.………………………………….., 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

 

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym znak: INW.271.1.1.2015, przeprowadzonym na zasadach i trybie ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 

907 z późn. zm.) o następującej treści: 

 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa kruszywa łamanego do remontów dróg gminnych na 

terenie Gminy Modliborzyce w roku 2015. 

2. Dostawa obejmuje 1100 ton kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm.  

3. Podana ilość  kruszywa jest wielkością szacunkową, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zakupu kruszywa w ilości odbiegającej od podanej wielkości, przy 

zastosowaniu prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, tj. zwiększenia w okresie realizacji umowy ilości zamawianego kruszywa  

o nie więcej niż 40%, w zależności od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych 

Zamawiającego. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie umożliwić Zamawiającemu 

zakup dodatkowych ilości kruszywa na takich samych zasadach, jak dostawa objęta 

zamówieniem podstawowym. 

4.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać 

w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego 

z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

5.  W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany umowy lub zawarcie umowy odrębnej 

nie będą wymagane. 

6. Przez dostawę kruszywa należy rozumieć: zakup, załadunek, transport i rozładunek na 

drogi wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy i wszystkie koszty z tym związane. 



7. Kruszywo musi spełniać wszelkie wymogi określone w Specyfikacji Technicznej 

stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ oraz powinno posiadać deklarację zgodności z normą 

PN- EN 13242, którą należy dostarczyć na żądanie  Zamawiającego.  

8. Odbiór kruszywa na drogach odbywać się będzie sukcesywnie w dni robocze (od 

poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-15:00, według bieżących potrzeb określanych 

przez Zamawiającego, co do ilości i terminu dostawy.  

9. Kruszywo dostarczane będzie przez Wykonawcę sukcesywnie w ciągu 2 dni od chwili 

złożenia zamówienia przez Zamawiającego (telefonicznie lub faksem) w miejsce wskazane 

każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostarczane kruszywo powinno być jednorodne  

i bez zanieczyszczeń.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli poszczególnych dostaw 

poprzez wykonanie ważenia.  

11. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 

aktualne laboratoryjne wyniki przesiewu kruszywa.  

12. W przypadku gdy powstanie wątpliwość co do jakości dostarczonego kruszywa 

Zamawiający wyznaczy termin wspólnych oględzin, z których zostanie sporządzony 

protokół. W przypadku porozumienia, komisyjnie pobierze próby kruszywa oraz zleci 

zbadanie ich przez certyfikowane laboratorium drogowe. W przypadku negatywnego 

wyniku badań, Zamawiający może żądać wymiany kruszywa na zgodne z SIWZ  

w wyznaczonym terminie. 

13. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie faktycznie dostarczonej ilości kruszywa.  

14. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty. 

 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

 

1. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień 31.12.2015r.                         

 

§ 3 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

 

1. Strony ustalają, że łączna wartość umowy wynosi: ……………………………….zł 

brutto za 1100 ton dostarczonego kruszywa.  

słownie: …………………………………………………………………………………zł 
2. Cena jednostkowa netto wynosi …….…………. zł/tonę dostarczonego kruszywa 

stawka podatku VAT ………% 

3. Rozliczenie z Wykonawcą zostanie określone na podstawie ilości ton faktycznie 

dostarczonego kruszywa, tj. ilość ton faktycznie dostarczonego kruszywa x cena  

jednostkowa netto x stawka podatku VAT = kwota wynagrodzenia. 
4. Podstawą wystawienia faktury jest otrzymanie przez Zamawiającego dokumentu odbioru 

W-Z partii kruszywa. 

5. Wraz z dokumentem odbioru W-Z, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć deklarację zgodności z normą PN- EN 13242.  

6. Płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek   

       bankowy, w  terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

 

 

 

 



§ 4 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części 

zamówienia podwykonawcy. 

1) Wykonawca oświadcza, iż dostawy objęte przedmiotem zamówienia zostaną 

wykonane siłami własnymi 

lub 

2) Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia podwykonawcy:…………………………………………… 

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z podwykonawcą.  

3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 5 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia jeżeli pomimo poprzednich 

dwukrotnych pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie realizuje 

zamówienia zgodnie z umową lub jakość sprzedanego materiału jest niezgodna z ofertą  

i Specyfikacją Techniczną. 

 

§ 6 

Kary umowne 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary 

umowne: 

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  

a) za opóźnienie w dostawie partii kruszywa, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 3 ust 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony po upływie terminu, o 

którym mowa w § 1 ust. 9. 

b) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust 1.                                                                                                                         

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: 

a) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 

10 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.                                                                                                                      

 

 

§ 7 

Zmiany umowy 

 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania 

nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku w stosunku do treści oferty na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy.    

2. Zamawiający przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnej zmiany 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 



Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 

poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego                      

w § 3 ust. 1,                                                                                                                   

3. Zmiana   umowy  przewidziana  w   ust. 3 dopuszczalna jest na następujących 

warunkach:                                                                                                                        

ad pkt.1) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie 

odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę,                                                              

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron    

wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.     

                                            

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia  

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 

907 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd    

      właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

 

     WYKONAWCA            ZAMAWIAJĄCY                                                                        

 


