
ZAŁĄCZNIK  Nr 1 do SIWZ 

Nr oferty .......................... 
Nr  08/2017/ZGM/Z 

  (wypełnia Zamawiający) 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

„Materiały do budowy nawierzchni drogowych- ul.J.Piłsudskiego 50 i ul.Białowieska 30” 
 

 
1. Dane dotyczące Zamawiającego: 
     Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce 
     Z siedzibą 17-200 Hajnówka ul.Parkowa 6 

 
2. Nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę : 
Nazwa     ................................................................................................................................................. 
siedziba   ................................................................................................................................................. 
Numer telefonu …………………………… faksu…………………………e-mail… …………………….…..  
NIP ……………………………………….             REGON ……………………………… 
 
3. Zobowiązania wykonawcy 
Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu  pn. : „Materiały do budowy nawierzchni drogowych- 
ul.J.Piłsudskiego 50 i ul.Białowieska 30”. Oferujemy dostawę  materiałów drogowych w zakresie 
określonym przetargiem wraz z transportem materiałów  zobowiązuję/my się wykonać przedmiot 
zamówienia za cenę: 
 
Wartość (netto) ……………………………………………….... 
 
Podatek VAT …………………………………………………… 
 
Cena (brutto) …………………………………………………… 
 
słownie brutto: .......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
w tym:  
 

Lp. Zakres dostawy 
 

Jedn. 
miary 

Ilość 
 

Cena jedn 
za 1 szt/m2 

NETTO 

Wartość 
razem w zł 

NETTO 

1 
 obrzeże betonowe o wym. 100x 20x6 
 (kolor szary) 

szt 
   10  

 

2 
krawężnik betonowy  typ lekki,  najazdowy  
o wym. 100x15x22  (kolor szary) 

szt 
300  

 

3 
kostka betonowa   gr 8 cm 
 wzór  “FALA”(kolor  czerwony ) 

m2 
200  

 

4 
kostka betonowa   gr 8 cm  
wzór  “FALA”  (kolor  czarny) 

m2 
800  

 

   RAZEM NETTO  

   Podatek VAT  

   RAZEM  BRUTTO  

 
UWAGA : 
a) wartości dostawy należy uwzględnić transport materiałów na wskazanym placu budowy  
      w Hajnówce lub siedziby zamawiającego 
b) dostarczone materiały posiadają deklaracje zgodności, potwierdzające że proponowane przez  
    Wykonawcę materiały spełniają wymagania obowiązujących norm – należy przedłożyć wraz z    
    niniejszą ofertą 



1 
Termin dostawy zgodnie ze SIWZ    do 30.11.2017 roku 
 
Gwarancja na dostarczone materiały (min.36 m-cy, max 72 m-cy) :  ……………………………… 

*wybór mojej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
*wybór mojej oferty  będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek będzie dotyczył 
(wskazać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
powstania takiego obowiązku podatkowego ) …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………. 
a ich wartość netto (bez VAT) będzie wynosiła …………………………………………………złotych 
 

 
4.Podwykonawcy*: 
   Realizację następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 
   1…………………..……………………………………………………………………. 
   2. ………………………………………………………………………………………. 
    
5. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*: 
     Nazwisko i imię ………………………………………………….. 
     Stanowisko         …………………………………………………. 
    Telefon/faks       ………………………………………………….. 
    Zakres: 

Do reprezentowania w postępowaniu * 
Do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy * 
 

7. Zastrzeżenia wykonawcy: 
    Niżej wymienione dokumenty, zawierające informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa  
    w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być ogólnie udostępnione; 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    Wykonawca zobowiązany jest do wykazania ( na dzień składania ofert), iż zastrzeżone informacje 
    stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 
8.Oświadczamy, że: 

 5.1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  oraz uzyskaliśmy  
      informacje niezbędne do przygotowania oferty i nie wnosimy do niej żadnych  zastrzeżeń 

 5.2 wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności faktury, która winna być wystawiona  
      po odbiorze każdej z partii materiałów 
5.3. uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez okres 30 dni 
5.4. załącznikami do niniejszej oferty są : 
    a) ............................................................................................................................................. 
    b)  ............................................................................................................................................. 
     c) .............................................................................................................................................. 
     d) ............................................................................................................................................. 

 
 
 
 
.....................................                          …………............................................... 
 data i miejsce               podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

 

 
 
*niepotrzebne skreślić 
 



2 
ZAŁĄCZNIK  Nr 2 do SIWZ 

Nr oferty .......................... 
Nr sprawy 08/2017/ZGM/Z 

  (wypełnia Zamawiający) 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
Nazwa składającego ofertę ( nazwa/ firma i adres wykonawcy): 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
nawiązując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.:  
„Materiały do budowy nawierzchni drogowych- ul.J.Piłsudskiego 50 i ul.Białowieska 30”  
 

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w pkt. 5.1. siwz dotyczące  
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej  działalności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania  
b) sytuacji technicznej lub zawodowej 
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
2. *Oświadczam o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 

zawartych w art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych ( tekst 
jednolity : Dz.U. z 2015r, poz 2164 ) oraz zawartych w pkt. 6 siwz 

 
3. *Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art.24 ust.1 pkt. … ustawy Pzp lub pkt …….SIWZ. jednocześnie oświadczam, że w 
związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust.8 ustawy Pzp podjąłem następujące 
środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

4. *W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie : 
a) *sytuacji technicznej lub zawodowej 
b) *sytuacji ekonomicznej i finansowej 

                powołujemy się na zasoby  ……………………………………………….……………..  
             ………………………………………….……………………………………………………………..… 

(nazwa i adres podmiotu, NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

            który to podmiot spełnia powyższe warunki. 
            Oświadczam(y) o braku podstaw wykluczenia tego podmiotu  z postepowania o  
            udzielenie zamówienia, zawartych w art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  
            Prawo zamówień publicznych (( tekst jednolity : Dz.U. z 2015r , poz.2164) oraz  
           zawartych w pkt. 6 siwz.  
 

5. *Wobec podwykonawcy ……………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………….... 

(nazwa i adres podmiotu, NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

           Oświadczam(y) o braku podstaw wykluczenia tego podmiotu  z postepowania o udzielenie  
           zamówienia, zawartych w art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień  
           publicznych (( tekst jednolity : Dz.U. z 2015r , poz.2164) oraz zawartych w pkt. 6 siwz.  
 

 
 
        …..…………………………                                      ……………… …………………………………….. 
 miejscowość, data                                      podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

 
 



*niepotrzebne skreślić 

 
ZAŁĄCZNIK  Nr 3 do SIWZ 

Nr oferty .......................... 
Nr sprawy 08/2017/ZGM/Z 

  (wypełnia Zamawiający) 

 
 
 
 
 

Informacja dotycząca  przynależności do grupy kapitałowej 
 
 

1.* Nie należę do grupy kapitałowej , w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 
     o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331, ze zm.) 
 
 
2.* Lista 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, ze zm.) 
 
   a) …………………………………………………………………………………… 

 b) …………………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………………… 

 

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

                                                    podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK  Nr 4 do SIWZ 
 

Nr sprawy 08/2017/ZGM/Z 

   
 

 UMOWA (PROJEKT) 

„Materiały do budowy nawierzchni drogowych- ul.J.Piłsudskiego 50 i ul.Białowieska 30” 
 
 
 

 zawarta w dniu ………….....…… w  Hajnówce  pomiędzy: 
Gminą Miejską Hajnówka ul.Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP 6030006341 reprezentowaną przez  
Zakład  Gospodarki   Mieszkaniowej w Hajnówce z siedzibą 17-200 Hajnówka ul.Parkowa 6 w imieniu którego z 
upoważnienia Burmistrza działa : 
                      Dyrektor -         Anatol  Łapiński    
zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 
 firmą: ...........................................……………………………….....................……………................………… 
z siedzibę w …………………………………………............................................................................................  
 Numer NIP……......................... Numer  REGON…….............…....... działającym na podstawie wpisu do Rejestru 
Przedsiębiorców Nr KRS …………………………………………….prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy * 
lub wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej* 
reprezentowaną przez: 
   1)……......................................................………………………………………….. 
   2)……......................................................………………………………………….. 
 zwaną dalej „Wykonawcą” 

 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu zorganizowanym w oparciu o 
ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.2164) 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

1. Przedmiotem zamówienia jest  dostawa materiałów do budowy nawierzchni drogowych w ilościach i na  
zasadach określonych niniejszą umową  jak niżej : 

  

Obrzeża betonowe o wym. 100x20x6 (kolor szary )          w ilości     10   szt 

krawężnik betonowy typ lekki, najazdowy, o wym 100x15x22 (kolor szary)    w ilości   300   szt 

kostka betonowa gr.8 cm  „FALA”  (kolor czarny)   w ilości   200  m2 

kostka betonowa gr.8 cm  „FALA”  (kolor czerwony)   w ilości   800  m2 

 
      CPV 44113000-5, 44113100-6 
2. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą odpowiadać co do jakości wymogom określonym 

ustawą a dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity:  Dz.U. z 2014r poz.883 ) oraz 
wymaganiom określonym w art.10 ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 
2016r  poz.290).  Przedmiot zamówienia winien spełniać określone w n/w dokumentach parametry 
techniczne: 
a)PN-EN 1338:2005 – Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań, 
b)PN-EN 1340:2004 – Krawężniki, obrzeża, Wymagania i metody badań 

3. Na w/w materiały  Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobów 
znakiem bezpieczeństwa, deklaracją  zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 
techniczną i okazać te dokumenty na żądanie Zamawiającego  

4. Wykonawca zobowiązuje się do  dostarczenia towaru ZAMAWIAJĄCEMU  własnym transportem i na własny 
koszt oraz dokonania rozładunku na wskazanym placu budowy  na terenie miasta Hajnówka. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru palet po dostarczonych materiałach we własnym zakresie i na 
własny koszt 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości zamówionego przedmiotu 
zamówienia, co uzależnione jest od faktycznego zapotrzebowania. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia ilościowego pomiędzy określonym asortymentem wyrobów 
betonowych, przy czym wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty netto określonej  umową. 

§2 
Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 30.11.2017 roku. 

Realizacja zamówienia publicznego: sukcesywnie od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2017 roku, z 
zastrzeżeniem, iż każdorazowa dostawa będzie odbywała się w terminie 24 godzin od momentu telefonicznego 
powiadomienia.  Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu za obopólną zgodą w przypadku wystąpienia 



zdarzeń, za które żadna ze stron nie ponosi winy. 
§3 

1. Strony ustanawiają, że podmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy, 
tj. dostawa na wskazany plac budowy lub do siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości oferowanego przedmiotu zamówienia 
(niezgodność z normami, uszkodzenie ). 

3. Wykonawca przy każdorazowej dostawie przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobów znakiem 
bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobaty technicznej, iż 
dostarczony przedmiot zamówienia jest zgodny z wytycznymi zawartymi w dokumencie, o którym jest mowa 
w §1 ust. 2 niniejszej umowy. 

§4 
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ………….. miesięcy od daty potwierdzenia 

dowodu odbioru ostatniej dostawy  
2. Ewentualne reklamacje ilościowe powinny być złożone w dniu zakupu, natomiast jakościowe w dniu ich 

ujawnienia. 
3. Wykonawca obowiązany jest do załatwienia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wadliwym 

wykonaniu umowy  w terminie  nie dłuższym niż 14 dni. 
4. W przypadku złej jakości dostarczonych  materiałów, Zamawiający zwróci je na koszt Wykonawcy w celu 

wymiany na wolne od wad. 
5. Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy poprzez udzielenie 

pisemnej gwarancji( okres rękojmi równy okresowi udzielonej gwarancji). 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji 
§5 

1.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za materiały określone § 1 umowy   wynagrodzenie ustalone na  
podstawie oferty Wykonawcy j.n. 

 
wynagrodzenie  netto   ................................................... zł , 
podatek VAT                 …….……………………………… zł 
wynagrodzenie brutto   …………………………………….. zł 
                                                                 
  (słownie: brutto    .................................................................................................................................................... ) 
 

w tym: 

L
p. 

Nazwa materiału 
Jedn. 
miary 

 
Ilość 

 

 
Cena jedn 

zł 

Wartość 
NETTO 

zł 

1 
 obrzeże trawnikowe o wym. 100x 20x6 
 (kolor szary) 

szt 10  
 

2 
krawężnik drogowy  typ lekki  najazdowy  
o wym. 100x15x22 
(kolor szary) 

szt 
 

300  
 

3 
kostka brukowa   gr 8 cm wzór  “FALA” 
(kolor  czerwony ) 

m2 200  
 

4 
kostka brukowa   gr 8 cm wzór  “FALA” 
(kolor  czarny) 

 m2 800  
 

   
Razem netto  

 
   
2. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem  na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze 

……………………………………………………….............. po dostarczeniu każdej z zamówionej partii towaru,  
w terminie 30 dni od  daty otrzymania  przez  Zamawiającego  faktury  za odebrany towar. 

3. Wynagrodzenie określne w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy i 
innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, tj.  dostawy, rozładunku w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego, odbioru palet zwrotnych (wraz z załadunkiem) po dostarczonych 
materiałach. 

4. Wykonawca otrzyma zapłatę za rzeczywistą ilość dostarczonych materiałów stanowiących przedmiot 
niniejszej umowy. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynikająca z faktury. 
6. Faktury wystawiane przez Wykonawcę winny zawierać następujące dane : 

Nabywca : Gmina Miejska Hajnówka ul.Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP 6030006341 
Odbiorca: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce, ul.Parkowa 6, 17-200 Hajnówka 

 
 



§6 

1.    Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2.    Wykonawca z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy zapłaci Zamawiającemu kary 
        umowne w następującej wysokości: 

1) W razie zwłoki w wykonaniu poszczególnych dostaw zamówionych materiałów Zamawiającemu  
przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto  
określonego w  § 5 pkt. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. 

2) za nieterminowe wykonanie reklamacji w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto  
określonego w § 5 pkt. 1 umowy za każdy  dzień opóźnienia, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 pkt. 1 umowy. 

 3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
        1) wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto  określonego w § 5 pkt. 1 umowy za odstąpienie od 
          umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego . Kary nie obowiązują  jeśli odstąpienie od umowy   
          nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 6 pkt 4 
4. W razie 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, a Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,  przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Strony postanawiają, że Wykonawcy nie należy się żadne zadośćuczynienie finansowe z tytułu zmniejszenia 
zakresu przedmiotu zamówienia,  

7. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar z należności 
przysługującej Wykonawcy po uprzednim pisemnym powiadomieniu. 

§ 7 

1.    Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą  
       zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi. 
2. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy z warunkami 

ubezpieczenia 
§ 8 

 
1. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne dla 

Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku ; 
1) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w chwili zawarcia umowy, 
2) zmiany danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy,, 
3) zmiany terminu i zakresu wykonania zamówienia, które zaistniały w trakcie realizacji umowy z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy tj.: 
a) niekorzystne warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne uniemożliwiające ze względów 

technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływające 
na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy, 

b) wystąpienie klęsk żywiołowych 
4) zmiana zasad finansowania zamówienia 

3. Zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w pkt. 2 nie może prowadzić do 
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 

§ 9 

1. Wykonawca zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów 
wynikających z art. 647 Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia, jakość i 
terminowość  prac podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, a także ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody i straty wynikłe z realizacji 
przedmiotu Umowy przez podwykonawcę. 

§ 10 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy  Ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo 
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego 

§  12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. 
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