
Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na  wykonanie/remont nakładek asfaltowych na
terenie Gminy Tarnów w ilości 18 tys. m  2   w roku 2017, co stanowi ok. 5,5 km dróg o szerokości od 2,4  
m do   5,5 m.

MY NIŻEJ  PODPISANI
.......................................................................................................................................................

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

działając w imieniu i na rzecz

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

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

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

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przed podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfi-
kacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz za-
łącznikami do specyfikacji i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i za-
sadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę netto ..........................................
zł., podatek VAT………% w wysokości…………….....…………..zł, razem brutto…............
…….......…………………zł.,
(słownie złotych brutto:) .............................................................................................................

1) roboty pomiarowe w ilości 5,5km w kwocie netto .............zł/km; 
- kwota netto zamówienia ..............zł, 
2)  wykonanie profilowania i  zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane

mechanicznie w ilości 12.000m2, w kwocie  netto ..............zł/m2, 
    - wartość netto zamówienia ......................zł. 

3) korytowanie na głębokość 40 cm, w ilości 250m2 powierzchni dróg w kwocie netto .......... zł/m2, 
- wartość netto zamówienia ...................... zł.,
       dodatek za każdy cm korytowania (+ -)....................... zł/m2,
4) warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji  od 0,0 do 63,0 mm o średniej grubości
20cm, w ilości 250m2, w kwocie netto ............ zł/m2,  
- wartość netto zamówienia ..................... zł.,
       dodatek za każdy cm grubości (+ -) ....................... zł/m2,
4) górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (kliniec) frakcji od 0,0 do 31,5 mm o grubości 8 cm,
w ilości 14.000m2, w kwocie netto ................. zł/m2,  



- wartość netto zamówienia ...................... zł,
       dodatek za każdy cm grubości (+ -) ....................... zł/m2,
5) wykonanie warstwy bitumicznej ścieralnej o grubości 5 cm wraz z dociskiem krawędzi jezdni w ilości
18.000m2, w kwocie netto ................... zł/m2, 

        - wartość netto zamówienia ........................... zł, 
               dodatek za każdy cm grubości warstwy ścieralnej (+ -) .................. zł/ m2,

6) wykonanie regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych w ilości 35 sztuk, w kwocie netto
...............zł/sztukę, 

 - wartość netto zamówienia ......................zł, 
7)  wykonanie  regulacji  pionowej  zaworów  i  zasuw  wodociągowych  w  ilości  25  sztuk w  kwocie
netto ..............zł/sztukę, 
  - wartość netto zamówienia ......................zł.

Łączna kwota netto zamówienia (bez uwzględniania dodatków za każdy dodatkowy cm) …................ zł
+ podatek VAT  = wartość .....................zł
Razem wartość brutto: ......................zł.

4. OŚWIADCZAMY, że na przedmiot zamówienia udzielamy………… miesięcznej gwarancji i rę-
kojmi.

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie: 30   września 2017 roku  .  

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Wa-
runków  Zamówienia.

7.  UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres  30 dni  od upływu terminu składania ofert. 

8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia
jest  następujący:
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

9. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr
od ...... do ....... niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji.

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do za-
warcia umowy zgodnej z niniejsza ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia publicznego i miejscem wykona-
nia zamówienia, oraz że przyjmujemy je do realizacji bez zastrzeżeń.

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ  w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na ad-
res:

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

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

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

Numer telefonu ..................................................    Numer faksu ............................................................



e-mail do kontaktu:..................................................................................................................................

13. Ofertę niniejszą składamy na ............ stronach.

14. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

podpis Wykonawcy/ Wykonawców
                                                                                                                   

* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2 do siwz
…………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:                                                                               
NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

Zamawiający: 

Gmina Tarnów
ul. Krakowska 19

33-100 Tarnów

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PRZESŁANEK
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„W  ykonanie/remont nakładek asfaltowych na terenie Gminy Tarnów w ilości 18 tys. m  2   w roku 2017,  

co stanowi ok. 5,5 km dróg o szerokości od 2,4 m do   5,5 m”.

prowadzonego przez Gminę Tarnów  ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, oświadczam, co następuje:

Oświadczenie dotyczące Wykonawcy

Oświadczam, że  na dzień składania  ofert  spełniam warunki  udziału w postępowaniu oraz nie podlegam

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 Pzp.

…………….……..…….dnia ….……. r.                            …………………………
                                                                                                      (podpis)

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

…………. Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1

pkt 13-14, 16-20 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24

ust. 8 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ..................................……………………......……………

…………………….dnia …….....……..r.                                          ……………………………..
                                                                                                                          (podpis)

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach na-

stępującego/ych podmiotu/ów:



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

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

w następującym zakresie: 

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

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

 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

…………….……. dnia ………….……. r.                                         …………..........……………
                                                                                                                           (podpis)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………...….……. dnia …………………. r.                                ………...............………….
                                                                                                          (podpis)

Informacje dotyczące podwykonawców
(jeżeli dotyczy tj. wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia)

Należy wskazać części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
i podać firmy podwykonawców.

Firma podwykonawcy: …………………………………………………………………………

Część zamówienia: …………………………………………………………………………….

Firma podwykonawcy: …………………………………………………………………………

Część zamówienia: …………………………………………………………………………….

…………….…….dnia …………. r. ………                   …………………………
                                                                                                                 (podpis)

Pouczenie

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.



Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykaz   wykonanych  robót  budowlanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,   a  jeżeli  okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Lp

Nazwa przedsięwzięcia

(rodzaj robót, miejsce wykonania)
Zamawiający

Daty wykonania  

od-do

Opis robót, zakres rzeczowy właściwy dla przedmiotu zamówienia,

specjalne warunki wykonania itp. ważne informacje na podstawie

których można zweryfikować spełnianie warunku udziału w przetargu

Całkowita wartość robót,  za

które wykonawca odpowiadał

1 2 3 4 5

1

2

3

4

W załączeniu  dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.  

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

podpis Wykonawcy
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            Załącznik nr 4 do SIWZ

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

Lp

Imię i Nazwisko

(kierownika budowy, osób

posiadających niezbędne uprawnienia,

pracowników fizycznych)

Kwalifikacje zawodowe: (w tym rodzaj i nr uprawnień zawodowych).

Wykształcenie.  Doświadczenie zawodowe. 

Staż pracy  (w zakresie  wymaganym w przetargu)

Zakres czynności planowany przy

wykonaniu zamówienia

Podstawa do

dysponowania osobą (np.

umowa o pracę

-pracownik, umowa

zlecenie, umowa o dzieło)

1 2 4 5

..........................................................................
podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do siwz

.............................................................
Nazwa i adres  Wykonawcy/Wykonawców 

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
DOSTĘPNYCH WYKONAWCY  DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA WRAZ

Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  na  realizację  zadania  pn.

"Wykonanie/remont nakładek asfaltowych na terenie Gminy Tarnów w ilości  18 tys. m 2 w roku 2017,

co stanowi ok. 5,5 km dróg o szerokości od 2,4 m do 5,5 m",  na potwierdzenie spełniania warunku

o którym mowa w pkt. VII ppkt 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oświadczam, że

dysponuję lub będę dysponował: 

L.p. Opis, rodzaj, nazwa narzędzia, wyposażenia
zakładu, urządzeń technicznych

       
Ilość

Informacja
o podstawie

dysponowania*

*własność, dzierżawa, użyczenie, najem, inne

*3 Oświadczamy,  że  nie  dysponujemy  urządzeniami  wskazanymi  w  poz.   ….  wykazu,  lecz  polegając na

zasobach  innego  (ych)  podmiotu  (ów)  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust  2b  ustawy  Pzp  będziemy

dysponować nimi w celu realizacji zamówienia, na potwierdzenie czego przedkładamy pisemne zobowiązanie

tego (ych) podmiotu (ów) do udostępnienia w/w urządzeń.

……………………………………                                         ………………………………………………………
             Data                                                                         (Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

                                                                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy /Wykonawców)
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Załącznik nr 7 do siwz

Dotyczy: postępowania o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie
przetargu nieograniczonego pn.:  „Wykonanie/remont  nakładek asfaltowych na  terenie  Gminy
Tarnów w ilości 18 tys. m2 w roku 2017, co stanowi ok. 5,5km dróg o szerokości od 2,4 m do   5,5
m”.

Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej

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

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

Oświadczam, iż: (odpowiednie wybrać)

nie należę  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  wraz  wykonawcami,  którzy  złożyli  ofertę  w przedmiotowym
postępowaniu

należę do tej samej grupy kapitałowej wraz następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym
postępowaniu:

1.………………………………………………………………….

2.………………………………………………………………….

3.………………………………………………………………….

...............................................                 
(miejsce, data)                         

..........................................................
(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania wykonawcy)

Uwaga. W  przypadku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  Wykonawca  może  złożyć  wraz  z  niniejszym
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu
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	OFERTA

