
  

Załącznik do siwz Nr: 1 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

 

 

 

Dane dotyczące wykonawcy 

 

Nazwa:  ................................................ 

   

Siedziba: ................................................  

   

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Numer telefonu:  ................................................ 

Numer faksu:   ................................................ 

Numer REGON:  ................................................ 

Numer NIP:   ................................................  

 

 

 

Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: Świadczenie usług w zakresie 

transportu drogowego związanego z remontem i utrzymaniem dróg gminnych w gminie 

Koniecpol w 2018 roku, numer sprawy: ZP.271.13.2018, oferujemy wykonanie zamówienia, 

zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 

Cena oferty: 

 

Cena brutto: .............................................. zł  

(słownie: ..............................................................................................................),  

 

w tym:  

 cena netto: .............................................. zł  

(słownie: ..............................................................................................................),  

stawka podatku VAT: ..... %, co stanowi wartość: ...........................................zł 

 

 

Oświadczam, że: 

Wykonam zamówienie publiczne w terminie do: 31.12.2018 r. 

Czas reakcji - przystąpienia do realizacji usługi od momentu otrzymania zgłoszenia wyniesie do: 

………...... godzin. 

(w przypadku braku wskazania przyjmuje się 24 godziny)   

 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminach określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz przyjmujemy warunki płatności określone w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                        

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 



  

3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1            

i art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp. W załączeniu przekazujemy stosowne oświadczenie na wzorze 

stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zobowiązujemy się złożyć, na każde wezwanie 

zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym, oświadczenia i dokumenty 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, określone przez zamawiającego w pkt 7.4. 

ppkt 1) SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. 

4. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone, przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. W załączeniu przekazujemy stosowne 

oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Zobowiązujemy się złożyć, 

na każde wezwanie zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym, oświadczenia i 

dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określone w 

ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ . 

5. Oświadczamy, że: nie polegamy na zasobach  innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 22a  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych*/ polegamy na zasoby poniżej 

wymienionych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1) nazwa podmiotu: ...................................................................................... 

w zakresie spełniania warunków, o których mowa w punkcie …..... (wskazać 

odpowiednią jednostkę redakcyjną dokumentu) SIWZ*; 

2) nazwa podmiotu: ...................................................................................... 

  w zakresie spełniania warunków, o których mowa w punkcie …...... (wskazać odpowiednią

 jednostkę redakcyjną dokumentu) SIWZ*; 

i w załączeniu składamy dokumenty (np. zobowiązania), o których mowa w punkcie 5.4 

SIWZ*. 

* niepotrzebne skreślić 

 

6. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy 

został  przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, 

do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego. 

7. Informujemy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia*: 

1) wykonanie części dotyczącej ............................................ o wartości brutto: ….... zł, 

podwykonawcy (nazwa i adres):  …............................................................................*, 

2) wykonanie części dotyczącej ............................................ o wartości brutto: ….... zł, 

podwykonawcy (nazwa i adres):  …............................................................................* 

* wypełnić jeśli dotyczy 

8. Oświadczamy, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, złożymy oświadczenie                        

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa              

w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

przedstawimy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

9. Oświadczamy, że jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim 

przedsiębiorstwem*. 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 



  

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które 

zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 mln euro. 
* niepotrzebne skreślić 

 

10. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie: …....................................................,                   

nr telefonu/ faksu: .............................................................., e-mail: ….................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość i data)                                                       (podpis osób(-y) uprawnionej (ych) 

                                                                           do składania oświadczenia 

                                                                           woli w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik do siwz nr: 2 

 

 

Formularz cenowy 

 

Lp. Rodzaj usług Jednostka 

miary 

Ilość Cena 

jednostkowa 

netto 

 

[zł] 

Wartość 

netto 

 

kol. 4 x kol. 5 

[zł] 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- 

1. 

Samochód samowyładowczy o 

ładowności 12-28Mg lub sprzęt 

równoważny wraz z obsługą (kierowca) 

tona 2000   

2. 

Samochód samowyładowczy o 

ładowności 6-12Mg lub sprzęt 

równoważny wraz z obsługą (kierowca + 

załadunek materiału) 

1 kurs do 10 

km 
100   

3. 
Równiarka drogowa lub sprzęt 

równoważny wraz z obsługą (operator) 
motogodzina 300   

4. 
Koparko – ładowarka lub sprzęt 

równoważny wraz z obsługą (operator) 
motogodzina 300   

 

RAZEM 
 

Łączną wartość netto z wiersza „RAZEM”  przenieść  do formularza ofertowego (załącznik nr 1 do 

SIWZ) z podaniem stawki i wartości podatku VAT oraz ceny brutto  

 

 

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

(miejscowość i data)                                                                      (podpis osób(-y) uprawnionej(-ych)  

do składania oświadczenia woli               

w imieniu wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Załącznik do SIWZ nr: 3 
 

- Wzór - 
UMOWA  

Nr ZP.272. … .2018 
zawarta w dniu ………………….. w Koniecpolu, pomiędzy 

 
 Gminą Koniecpol z siedzibą w Koniecpolu przy ul. Chrząstowskiej 6A, 42-230 Koniecpol,           
NIP: 949-21-89-567, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Suligę Burmistrza Miasta i Gminy 
Koniecpol, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Moniki Starczewskiej, 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a 
........................................................................................................................... z siedzibą 
………………………………………, NIP: ……………., REGON: ……………………., 
zwanym dalszej części umowy „Wykonawcą”, 
 
zwane dalej „Stronami” umowy. 
 
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), 
oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym. 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w zakresie transportu drogowego związanego z 
remontem i utrzymaniem dróg gminnych w gminie Koniecpol w roku 2018. Usługa obejmuje   
zakup i transport mieszanki dolomitowej na drogi, transport materiałów na drogi oraz 
równanie dróg równiarką drogową. 

2. Szczegółowy zakres ilościowy usługi zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy – formularz 
cenowy wykonawcy. 

3. Przedmiotowa umowa w dotyczy utrzymania dróg gminnych. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprawnego środka transportu/ sprzętu wraz z 

obsługą (kierowca/operator) na każde zgłoszenie Zmawiającego w ciągu maksymalnie ….... 
godzin od momentu zgłoszenia. Zgłoszenie realizacji poszczególnych rodzajów usługi ze strony 
Zamawiającego odbywało się będzie za pośrednictwem faksu/ telefonu lub e-maila, przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Fakt otrzymania zgłoszenia wymaga 
niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawce za pośrednictwem faksu, telefonicznie lub 
drogą e-mail.  

5. Ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy są ilościami orientacyjnymi. Usługa 
realizowana będzie w zależności od potrzeb, przy czym łączna wartość usługi nie może 
przekroczyć maksymalnej wartości nominalnej umowy określonej w § 4 ust. 2 umowy. 

6. Zmiana ilości poszczególnych rodzajów usług wyszczególnionych w formularzu cenowym nie 
może stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. 

 
§ 2. 

Termin realizacji 
1. Termin realizacji usługi ustala się na okres: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r. 
2. Świadczenie usługi może być zawieszone przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia 

złych warunków atmosferycznych (np. duże opady deszczu czy śniegu, niskie temperatury, 



  

itp.). W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały wobec Zamawiającego  żadne 
roszczenia z tego tytułu.  

 
§ 3. 

Wymagania stawiane wykonawcy 

 Sprzęt przeznaczony do realizacji usługi muszą być sprawny technicznie i gwarantować 
skuteczną realizację zleconych usług. Pojazdy powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał 
świetlny barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odległości minimum 150m przy 
dobrej przejrzystości powietrza.    

 Środki transportowe używane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy winny 
odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 951 z późn. zm) oraz w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu 
przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych w 
tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 996 z późn. zm.). 

 Podczas wykonywania zleconych usług wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów  bhp i p. poż. 
oraz  przepisów ruchu drogowego.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe                     
w związku z wykonywaniem usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

 Wykonawca zobowiązuje się do nawiązania stosunku prawnego z osobami, którymi  posługuje 
się przy realizacji przedmiotu umowy, w szczególności do zawarcia umowy o pracę z 
kierowcami i obsługą sprzętu. Wszelkie obowiązki i uprawnienia z tego wynikające obciążają 
Wykonawcę.   

 Kierowcy środków transportowych oraz operatorzy sprzętu winni zatrudnieni przez 
Wykonawcę do wykonywania przedmiotu zamówienia, podczas realizacji usług winni być 
wyposażeni w sprawnie działający telefon, umożliwiający kontakt z nimi przedstawicielowi 
Zamawiającego.      
 

§ 4.  
Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zapłaci za wykonane usługi, według cen jednostkowych netto, ustalonych w 
formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy . 

2. Łączne wynagrodzenie przysługujące wykonawcy (maksymalna wartość nominalna umowy)  
wyniesie brutto ......................zł (słownie: ................................ złotych), w tym wartość netto: 
………………. zł (słownie: …………………. złotych), powiększona o obowiązujący podatek VAT w 
wysokości ....%, co stanowi kwotę: ...............zł (słownie: …………………... złotych). 

3. Ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy są cenami 
ryczałtowymi i obowiązują przez cały okres realizacji umowy. Nie przewiduje się waloryzacji 
cen. 

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT             
i ceny brutto, ceny netto pozostaną niezmienione i obowiązujące przez cały okres 
obowiązywania umowy. 

 
§ 5. 

Przedstawiciele stron 



  

1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu umowy ze strony 
Zamawiającego jest: …...................., tel. …................., faks: …................, e-mail: …............. . 

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy 
jest: …..........................., tel. …..................., faks: …................., e-mail: …......................  

 
§ 6. 

Sposób rozliczenia  
1. Rozliczenie za wykonane usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych, w oparciu                         

o potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego karty pracy lub karty 
drogowe, po wystawieniu faktury przez wykonawcę. 

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy tylko za faktycznie wykonany zakres ilościowy usługi 
określony w kartach pracy lub kartach drogowych, potwierdzonych przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 

3. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury. 

4. Wykonawca będzie wystawiał faktury w sposób następujący: NABYWCA – Gmina Koniecpol, ul. 
Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, NIP: 949-21-89-567; ODBIORCA: Urząd Miasta i Gminy, ul. 
Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol. 

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 7. 
Sposób realizacji usługi 

1. Zakres usługi i szczegółowa lokalizacja jej wykonania określana będzie każdorazowo przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Zlecenie przystąpienia do realizacji usługi Zamawiający będzie  zgłaszał Wykonawcy 
telefonicznie pod numerem telefonu: .........................................., faksem na nr: …......, lub drogą 
e-mail na adres: ….................. 

3. Wykonawca wykona prace terminowo, należycie i prawidłowo, zgodnie z zakresem zleconym 
przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego .  

4. W przypadku awarii sprzętu, która uniemożliwia wykonanie zleconej usługi, wykonawca 
zapewni w przeciągu dwóch godzin od zgłoszenia awarii, sprzęt zastępczy na własny koszt. 
Sprzęt  zastępczy musi spełniać wymogi, o  których mowa §3 niniejszej umowy. Podstawienie 
sprzętu niezgodnego z wymaganiami spowoduje jego odesłanie z możliwością naliczania kary 
umownej, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt  4). 

5. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za przestoje sprzętu spowodowane ewentualnymi 
awariami. 

 
§ 8.  

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy będą kary umowne. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych                                   
w szczególności w następujących przypadkach: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek okoliczności, za 
które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego; 

2) za zwłokę w przystąpieniu do realizacji zgłoszonej przez przedstawiciela Zamawiającego 
usługi, karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego za każdą 
godzinę zwłoki; 

3) za każdorazowe podstawienie niesprawnego pojazdu karę w wysokości 0,1% wartości 



  

wynagrodzenia umownego 
4) za zwłokę w podstawieniu pojazdu zastępczego, karę umowną w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia umownego, za każdą godzinę zwłoki; 
5) w przypadku niepodstawienia któregokolwiek z pojazdów, mimo wezwania 

Zamawiającego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony 
przypadek braku wymaganego sprzętu.  

3. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,              
w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu 
okoliczności za które odpowiada Zamawiający. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w zapłacie faktur. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną, 

potwierdzoną przez Zamawiającego część przedmiotu umowy. 
6. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami 
Kodeksu cywilnego. 

7. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne                      
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty. W przypadku, 
gdy Wykonawca nie dokona zapłaty kary umownej w powyższym terminie, Zamawiający 
uprawniony będzie do odliczenia kwoty kary od każdej płatności jaka będzie się należeć 
Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary                   
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu 
umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 9. 

Wypowiedzenie umowy/ odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

jeżeli Wykonawca: 
1) nie podstawi pojazdów w ciągu następujących po sobie trzech kolejnych dni; 
2) nie wykonuje umowy lub wykonuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób 
niezgodny ze sposobem ich wykonywania, wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego; 
3) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie usług i nie kontynuuje ich 
wykonywania  pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego; 
4) naruszył postanowienia niniejszej umowy, w szczególności określone w  § 3 umowy; 
5) utracił uprawnienia do wykonywania usług objętych niniejszą umową.  

2. Zamawiający jest uprawniony również do odstąpienia od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym jeżeli majątek Wykonawcy zostanie zajęty w toku postępowania 
zabezpieczającego lub egzekucyjnego.  

3. W razie zaistnienia 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 
powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
 

§ 10. 
Zmiany umowy 



  

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniżej wymienionych 
okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia. 

2. Przewiduje się możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w następujących 
przypadkach: 
1) konieczności skrócenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na okoliczności 
uniemożliwiające dotrzymanie pierwotnie ustalonego terminu zakończenia realizacji 
umowy, a których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzania SIWZ i w chwili 
zawarcia niniejszej umowy; 
2) usługi objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ co uniemożliwiło 
terminowe zakończenie przedmiotu umowy.  

3. Dopuszcza się możliwość zmiany podwykonawcy, wprowadzenia nowego podwykonawcy, 
lub rezygnację z udziału podwykonawcy, na pisemny wniosek Wykonawcy. Zmiana 
podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę 
oświadczenia podwykonawcy o  jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji 
zamówienia. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca 
opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może 
dopuścić zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w 
zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
przez dotychczasowego podwykonawcę. Zmiany podwykonawcy można dokonać jedynie, 
jeżeli wykonywanie części usługi przez podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę 
w ofercie. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie iż zamierza powierzyć część 
usług podwykonawcom, ich wprowadzenie na etapie wykonywania umowy jest 
niedopuszczalne.  

4. Przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia przysługującego wykonawcy w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT, czasów zmieni się stawka i wartość podatku VAT 
oraz cena brutto. Ceny jednostkowe netto i wartość umowna netto pozostaną 
niezmienione przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 11. 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z 

nimi stosowne umowy o podwykonawstwo. Przez umowę o podwykonawstwo należy 
rozumieć umowę, o której mowa w art. 2 pkt 9b) ustawy Prawo zamówień publicznych.    

2. Wykonawca  Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących części zamówienia: 
1) …..............................., podwykonawcy (nazwa i adres): …................. 
2) …..............................., podwykonawcy (nazwa i adres): …................. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji usług Wykonawca poweźmie zamiar zatrudnienia innych 
podwykonawców zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego. 

4. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności 
określone w art. 647 KC w szczególności dostarczyć Zamawiającemu umowę z 
podwykonawcą.  

5. Zawarcie umów przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej 
pod rygorem nieważności i nakłada obowiązek przedłożenia umowy Zamawiającemu jak 
również określenia, że podwykonawca/dalszy wykonawca ma wykonywać obowiązki na 
warunkach nie mniej korzystnych niż wynikające z niniejszej umowy. 



  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania podwykonawcy jak za swoje własne i 
ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą. 

 
§ 12. 

Postanowienia końcowe 
1. W przypadku niewywiązywania się przez wykonawcę z zapisów niniejszej umowy zostanie ona 

rozwiązana w terminie natychmiastowym, obciążając kosztami wykonawcę. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem 

nieważności. 
3. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na 

osoby lub podmioty trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem 
nieważności.   

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

5. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 
właściwemu miejscowo sądowi. 

6. Umowę wraz z załącznikiem nr 1  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla każdej ze stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY:                   WYKONAWCA: 

 
 
 
 

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

 

 
Załącznik do umowy: 
1) Formularz cenowy wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik do SIWZ nr: 4 

Zamawiający: 

Gmina Koniecpol 

ul. Chrząstowska 6A 

42-230 Koniecpol 

Wykonawca: 

…………………………………………

…………………………………………

…………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

…………………………………………

…………………………………………

…………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 
 

 

 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług w zakresie 

transportu drogowego związanego z remontem i utrzymaniem dróg gminnych w gminie Koniecpol            

w 2018 roku, Nr sprawy: ZP.271.13.2018 prowadzonego przez Gminę Koniecpol, oświadczam, co 

następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt 5 ust. 5.1. 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

 

        ………………………………… 

    (podpis) 



  

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w pkt ………………. (wskazać właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której 

określono warunki udziału w postępowaniu) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………

……….                  w następującym zakresie: 

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

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

.....… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Załącznik do SIWZ nr: 5 

 

Zamawiający: 

Gmina Koniecpol 

ul. Chrząstowska 6A 

42-230 Koniecpol 

 

Wykonawca: 

…………………………………………

……………………………………….... 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

………………………………………………

…………………………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

 

 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

 

 

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług w zakresie 

transportu drogowego związanego z remontem i utrzymaniem dróg gminnych w gminie Koniecpol            

w 2018 roku, Nr sprawy: ZP.271.13.2018 prowadzonego przez Gminę Koniecpol, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 



  

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania                 o udzielenie zamówienia. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 



  

Załącznik do siwz nr: 6 

 

 
Nazwa zamówienia: Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego związanego z remontem                 

i utrzymaniem dróg gminnych w gminie Koniecpol w 2018 roku 

Nr sprawy:        ZP.271.13.2018 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie;  

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

 

L.p. 
Zleceniodawca 

(nazwa, adres, telefon) 
Rodzaj usługi            

Wartość brutto 

zrealizowanej 

usługi 

[zł] 

Data 

wykonania 

(zakończenia) 

 

    

 

    

 

*do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie,                     

w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik do siwz nr: 7 

 

 

Nazwa zamówienia: Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego związanego z remontem                 

i utrzymaniem dróg gminnych w gminie Koniecpol w 2018 roku 

Nr sprawy:  ZP.271.13.2018 

 

 

 

WYKAZ OSÓB  

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

 

Funkcja  
Imię i nazwisko 

 

Informacja               

o podstawie 

dysponowania 

osobą* 
Kierowca – posiadający uprawnienia do kierowania 

pojazdem samowyładowczym o ładowności 12-28 Mg  
  

Kierowca – posiadający uprawnienia do kierowania 

pojazdem samowyładowczym o ładowności 6-12 Mg  
  

Operator – posiadający uprawnienia do obsługi sprzętu w 

postaci koparko – ładowarki i prawo jazdy wymagane 

przepisami 

  

 

* (np. pracownik własny, zobowiązanie innego podmiotu, itp.), 

 

Jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, 

należy przedstawić pisemne (w oryginale) zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. 

 

 

 

 

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

. 

(miejscowość i data)  (podpis osób(-y) uprawnionej (-ych) 

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców 

w postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego) 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Załącznik do SIWZ nr: 8 

 

Nazwa zamówienia: Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego związanego z remontem                 

i utrzymaniem dróg gminnych w gminie Koniecpol w 2018 roku 

Nr sprawy:  ZP.271.13.2018 

 

 

WYKAZ 

NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

 

 

Nazwa wykonawcy:  ................................................................................................................. 

Adres wykonawcy:  ................................................................................................................. 

 

 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług  

w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami: 

 

Rodzaj pojazdu – wymagany 

zapisami SIWZ 

Pojazd posiadany – marka/ model, typ, 

parametry techniczne (ładowność) 

Forma dysponowania (np. 

własność, zobowiązanie 

podmiotu trzeciego) 
samochód samowyładowczy               

o ładowności 6-12 Mg lub sprzęt 

równoważny (1 szt.) 

  

samochód samowyładowczy               

o ładowności 12-28 Mg lub sprzęt 

równoważny (1 szt.) 

  

koparko – ładowarka                        

lub sprzęt  równoważny (1 szt.) 

  

 

Jeżeli wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów należy do powyższego 

wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykazanych 

narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość i data)                                      (podpis osób(-y) uprawnionej (-ych)                                                                     

do składania oświadczenia 

woli w imieniu wykonawcy) 

 

 



  

Załącznik do SIWZ nr: 9 

 

 

……………………………… 

(pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego nr ZP.271.13.2018 na zadanie: Świadczenie usług w zakresie transportu 

drogowego związanego z remontem i utrzymaniem dróg gminnych w gminie Koniecpol                 

w 2018 roku 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

W imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję/ reprezentujemy, niniejszym oświadczam/ 

oświadczamy, że: 

1. * przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z następującymi Wykonawcami, którzy 

złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia: 

1) …………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………. 

i przedstawiam w załączeniu następujące dowody, na wykazanie, że powiązania z tym/ tymi 

wykonawcą/ wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

………………………………………………………… 

2. * nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych , z żadnym z wykonawców, którzy 

złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia. 

 

 

 

 

………………..…………. 

(miejscowość i data)  ............................................................................. 

  (podpis osób(-y) uprawnionej (-ych) 

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców 

w postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego) 

* niepotrzebne skreślić 

 
 

(UWAGA: Niniejsze oświadczenie składają wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

zamawiającego, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawo zamówień publicznych). 
internetowej zamawiającego, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawo zamówień 
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