
Załącznik nr 1do SIWZ

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa Wykonawcy:.................................................................................

Adres: .................................................................................................

TEL./FAX: ………………………………………………………….

e-mail:  …................................................................................

REGON: ……………………………………………………………

NIP: …………………………………………………………………

Dla (ZAMAWIAJĄCY): …………………………………………………………………

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonym  na:

Drenaż opaskowy i kanalizacji deszczowej z zbiornikiem retencyjnym, izolacja przeciwwilgociowa
i termiczna.

Ja (imię i nazwisko) …………………………………………………………………..
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA: 
1. Oferuje:

1) wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w siwz/ załączniku do siwz zgodnie z warunkami 
wskazanymi w  siwz za  cenę kosztorysową :

netto ..............................................PLN   + podatek VAT …...................... 

brutto …..................................................PLN 

(słownie: ……………………………………………….......................................................................…)

2) Termin realizacji zamówienia …………………………………………………

3) Warunki płatności ………………………………………………………………

4)  Okres gwarancji ...................................................................................

2. Zapoznała się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosi do niej zastrzeżeń.

3. Akceptuje warunki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik  nr 7 do SIWZ.

4. Uważa się za związaną niniejszą ofertą przez okres ……. dni.

5. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do odpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym
    przez Zamawiającego.

6. Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach.

(pieczęć Wykonawcy)



Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strona

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      (miejscowość)                                       ( data)                       (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) 

przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy )

 



Załącznik nr 2 do SIWZ

...............................................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - art. 22 ust. 1 ustawy pzp 

Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa  zamówień 
publicznych (tj. tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907).  zwanej dalej w skrócie p.z.p.
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:  

Drenaż opaskowy i kanalizacji deszczowej z zbiornikiem retencyjnym, izolacja przeciwwilgociowa
i termiczna.

Ja (imię I nazwisko) ............................................................................................................................

zamieszkały.........................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy): .....................................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze.......................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że firma moja, jako wykonawca spełnia warunki, 
dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania ( art. 22 ust. 1 pkt. 1) pzp);

- posiadania wiedzy i doświadczenia  (art. 22 ust. 1 pkt. 2 p.z.p.),
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia (art. 22 ust.1 pkt. 3) pzp);
-  sytuacji ekonomicznej I finansowej. 

Miejscowość i data ......................

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

           podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

                                      (pieczątka) 



                                                                      
                                        Załącznik nr 3 do SIWZ

...............................................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - art. 24 ust. 1 ustawy pzp 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:  

Drenaż opaskowy i kanalizacji deszczowej z zbiornikiem retencyjnym, izolacja przeciwwilgociowa
i termiczna.

Ja (imię i nazwisko).............................................................................................................................

zamieszkały........................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy): .....................................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze.......................................................................

w imieniu  reprezentowanej  przeze mnie  firmy oświadczam,  że nie  podlegamy wykluczeniu  na

podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa  zamówień publicznych (tj.

tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907).  

Miejscowość i data ......................

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

 podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

                            (pieczątka) 



Załącznik nr 4 do SIWZ

…............................................
(pieczęć wykonawcy)

Wykaz robót budowlanych 
 wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 
i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone;

 Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................

Adres Wykonawcy ................................................................................................

Nazwa inwestycji i miejsce realiza-
cji (charakterystyka wykonanego

obiektu - nazwa, kubatura, lokaliza-
cja, itp.)

Wartość brutto
(zł.)

Data wykonania (od-do:
dzień, miesiąc, rok rozpoczę-

cia i zakończenia)

Nazwa Zamawiające-
go

(ew. adres)

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

/Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/



Załącznik nr 5 do 
SIWZ

.................................................
(pieczęć wykonawcy)

PODWYKONAWCY

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie 
części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Oświadczamy, że w przypadku wygrania niniejszego przetargu wskazane poniżej części zamówienia
powierzymy podwykonawcom:

Lp Zakres robót przewidzianych do zrealizowania przez podwykonawcę Uwagi

dnia ....................... .............................................................................
                 (podpis upoważnionego lub upoważnionych przedstawicieli wykonawcy) 



Załącznik nr 6 do 
SIWZ

.................................................
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizacje 
inwestycji pod nazwą: 

Drenaż opaskowy i kanalizacji deszczowej z zbiornikiem retencyjnym, izolacja
przeciwwilgociowa i termiczna.

Wykonawca należy / nie należy * do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy Pzp. 

* niepotrzebne skreślić lub pominąć.
zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 
50, poz. 331 z późn. zm.) - przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są 
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę.

Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia.

Uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej: 
Wykonawca należy do grupy kapitałowej w skład której wchodzą następujące podmioty:

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

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

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

dnia ....................... .............................................................................
  (podpis upoważnionego lub upoważnionych przedstawicieli wykonawcy)



ZAŁĄCZNIK NR  7 do SIWZ   :

WZÓR UMOWY
 dnia ...........2013 r. pomiędzy:
…..........................................................................................
 …........................................................................................ 
 reprezentowanym przez:
…............................................................
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a 
................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1.................................................................................................................
2.................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  zostaje zawarta umowa o następującej treści :

§ 1 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie rozstrzygniętego w dniu .............. postępowania o
zamówienie publiczne. Integralną część niniejszej umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.

§ 2 

Przedmiotem  umowy  jest  wykonanie  drenaż  opaskowy  i  kanalizacji  deszczowej
z zbiornikiem retencyjnym, izolacja przeciwwilgociowa i termiczna.

§ 3 
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.Wprowadzenie Wykonawcy w terminie do dnia ................2013 r. na teren robót    budowlanych

i udostępnienie Wykonawcy poboru  wody i energii.
2.Dokonywanie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie trzech dni   od

zgłoszenia przez Wykonawcę.
3.Zapewnienie współdziałania w zakresie BHP zgodnie z art.208 Kodeksu pracy.
4.W razie niedotrzymania terminów o których mowa w punktach 1 i 2 termin zakończenia    robót

ulega przedłużeniu o czas opóźnienia Zamawiającego. 

§ 4

 Do obowiązków Wykonawcy należy:
1.Ustanowienie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane wykonawcze.
2.Umożliwienie  wstępu  na  teren  robót  pracownikom  organów  państwowego  nadzoru

budowlanego  oraz  udostępnianie  im  danych  i  informacji  wymaganych  ustawą  -  Prawo
budowlane.

3.Zgłaszanie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na trzy dni  przed   terminem
odbioru.

4.Uporządkowanie  terenu  budowy  i  terenu  przyległego  i  przekazanie  go  Zamawiającemu
w terminie odbioru końcowego.

5.Przygotowanie obiektu oraz wymaganych dokumentów do odbioru.



§ 5

Ostateczny termin realizacji robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień  ….........2013
r.

§ 6 

Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu robót w przypadkach:
1.Przerwy w dostawie nośników energii wynikającej z winy Zamawiającego.
2.Nie dotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy.
3.Ewentualnego zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych w trakcie wykonywania    zamówienia

.
4.Wstrzymania robót przez Zamawiającego,
5.Konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

§ 7 

Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone protokółem sporządzonym
w obecności przedstawicieli  Wykonawcy i Zamawiającego z zaznaczeniem czasu opóźnienia.

§ 8 

1.Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie  ryczałtowe
  ............................. zł netto + podatek VAT 23%…...............zł  
  razem …..........................zł brutto
  słownie: ….....................................................zł
2.W  przypadku  wystąpienia  różnic  w  zakresie  wykonywanych  robót  zamiennych  lub  robót

dodatkowych  wynagrodzenie  Wykonawcy  określone  zostanie  na  podstawie  kosztorysu
różnicowego powykonawczego i obmiaru robót przy zachowaniu stawek kalkulacyjnych podanych
w ofercie.

§ 9 

1.Faktury  wystawiane  przez  Wykonawcę  za  wykonane  roboty,  będą  przez  Zamawiającego
realizowane   w  terminie  14  dni  od  ich  otrzymania,  przelewem  na  rachunek  bankowy
Wykonawcy.

2.Opóźnienie w zapłacie faktur rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych
odsetek.

3.Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe robót.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest odbiór protokólarny robót dla 80 %  ich wartości oraz dla

pozostałych 20 % wartości odebranych robót dodatkowo potwierdzenie  w formie oświadczenia
Podwykonawców o wywiązaniu się Wykonawcy  ze zobowiązań  wobec nich.

§ 10 

1.  Zamawiający  wyznaczy  datę  rozpoczęcia  czynności  odbioru  końcowego  robót  stanowiących
przedmiot umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości
do odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić najpóźniej  w 7 dniu roboczym
licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

2. W odbiorach robót uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i  miejscu spotkania

ciąży na Zamawiającym.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające 



na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:
     a) protokoły badań i sprawdzeń
     b) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, oraz inne dokumenty wymagane

       Prawem budowlanym.
5. Podstawą odbioru będzie projekt techniczny oraz ocena jakościowa.
6. Protokół odbioru sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu odbioru.
7. Protokół o którym mowa w ust.6 stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia .
8. Wykonawca udziela gwarancji za wykonany przedmiot umowy na okres .........  miesięcy.

§ 11 

Z ramienia Wykonawcy  roboty prowadził będzie ....................................
Z ramienia Zamawiającego nadzór sprawować będzie .............................

§12 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada    Wykonawca w

wysokości  10 % wynagrodzenia  kosztorysowego za prace,  od których wykonania    Zamawiający
odstąpił,

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w  wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień
zwłoki,

c)  za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.
2.  Niezależnie  od  kar  umownych  Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na

zasadach ogólnych w przypadku poniesienia szkody przekraczającej wysokość kar umownych.
3. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego, Wykonawca stosował będzie odsetki ustawowe.
4.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  przez  Zamawiającego  kwoty  wynikającej  z  kary  umownej

z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę. 

§ 13

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a)  z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego –  w wysokości 10%  wynagrodzenia

kosztorysowego brutto;
b)  za zwłokę  w przeprowadzeniu odbiorów robót –  w wysokości  0,1% wynagrodzenia brutto,  za każdy

dzień zwłoki, licząc od umownego terminu odbioru końcowego

§14

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o wystąpieniu
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

§ 15 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

2.  Wszelkie  spory  rozstrzygane  będą  polubownie,  a  w  ostateczności  przez  właściwy  dla  siedziby
Zamawiającego Sąd Powszechny.

3. Wszelkie zmiany i  uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności  formy pisemnej w postaci
aneksu, z zastrzeżeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.



4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze

stron.

Zamawiający:                                                  Wykonawca:



Załącznik nr 8 do SIWZ

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

(pieczęć wykonawcy)

Wykaz osób,

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzial-
nych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształ-
cenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 Nazwa i adres Wykonawcy 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

L.p. Nazwisko
i imię

Proponowana
rola w realizacji
zamówienia -za-
kres wykonywa-
nych czynności

Lata doświad-
czenia 

Informacje na te-
mat kwalifikacji za-

wodowych, do-
świadczenia i wy-

kształcenia

Informacja o
podstawie do
dysponowania

osobą

Dnia ............................. ............................................................                       
/Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/


	FORMULARZ OFERTY
	Nazwisko i imię

