
Znak  sprawy:   TN.373.3.2017.AW    

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

Formularz oferty 

na wykonanie zadania pn.: Dostawa kruszyw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie 
Lubelskim w trybie zapytania ofertowego  

I. Nazwa i adres Zamawiającego:  Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lub. 22-600 Tomaszów 
Lub, ul. Lwowska 54 

II. Nazwa i adres Wykonawcy  

Nazwa…………………………………………………………………………………………………………….……………………..….…….… 

adres: ……………………………………………………………….………………………..…………………………………………..………… 

Telefon…………………………………… Tel/fax. ……………………………………….. email…………………………….………… 

III. Oferta Wykonawcy 

1. Oferujemy dla część nr 1 tj.: Dostawa kruszywa do Obwodu Drogowego nr 1 w Tomaszowie 
Lubelskim 

Miejsce dostawy Kruszywo Ilość [t] Cena [netto] Wartość 
kol. 3 x 4 

1 2 3 4 5 
Baza Obwodu 
Drogowego  Nr 1  
w Tomaszowie 
Lubelskim 

grys granodiorytowy lub 
równoważne frakcji  2–5,6(5) 
mm o zawartości pyłów max 2% 

300 
  

grys dolomitowy lub 
równoważne frakcji  
8-11,2(11) mm o zawartości 
pyłów max 2% 

350 

  

kruszywo dolomitowe lub 
równoważne frakcji  
0-31,5 mm 

50 
  

Razem netto:  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto:………..…………….……………………………..zł 
(słownie:……………………………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………….…) podatek VAT ………………….zł brutto ………………………………………….zł 
(słownie:………………………………….……………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………….) 

Zamówienie wykonamy w terminie do dnia 15 maja 2017r. 

 

 

 

 

 

 



2. Oferujemy dla część nr 2 tj.: Dostawa kruszywa do Obwodu Drogowego nr 2 w Żulicach: 

Miejsce dostawy Kruszywo  Ilość [t] Cena [netto] 
Wartość 
kol. 4 x 5 

2 3 4 5 6 
Baza Obwodu 
Drogowego  Nr 2 
w Żulicach 

grys granodiorytowy  lub 
równoważne frakcji  
2–5,6(5) mm o zawartości 
pyłów max 2% 

500 

  

grys dolomitowy  lub 
równoważne frakcji 8-11,2(11) 
mm o zawartości pyłów max 2% 

200 
  

kruszywo dolomitowe lub 
równoważne frakcji  
0-31,5 mm 

50 
  

Razem netto:  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: …………………..…………….…………………….zł 
(słownie:……………………………………………………………………………………………………..………………………………………) 
podatek VAT ………………….zł brutto ………………………………………….zł (słownie:…………………………….………… 

……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….) 

Zamówienie wykonamy w terminie do dnia 15 maja 2017r. 

3. Akceptujemy warunki płatności – do 30 dni od daty złożenia faktury 

IV. Oświadczamy że: 

a)zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, 
b)wzór umowy akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się 
do podpisania umowy na warunkach zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 
c)uważamy się za związanych z niniejszą ofertą w terminie do 10 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert, 
d)posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności, 
e)posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
f)znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
g)w przypadku zlecenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcom – oświadczamy, że 
wyłącznie my ponosimy wszelką odpowiedzialność za działanie podwykonawców, jak za własne – bez 
jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności: jakości dostarczanej dostawy, 
ich terminowości, BHP, a także rozliczenia się z podwykonawcą za powierzone prace. 
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

a) …………………………………………… 
b) …………………………………………... 
c) …………………………………………… 
d) …………………………………………... 

………………………………….………………………………… 
                                                                                                                (podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 

 



UMOWA 

Zawarta w dniu ………………..r. pomiędzy Powiatem Tomaszowskim z siedzibą w Tomaszowie 
Lubelskim ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski - Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą w 
Tomaszowie Lub., 22-600 Tomaszów Lub. ul. Lwowska 54,  reprezentowanym przez : 

 

1. Pawła Kościołko – Dyrektora ZDP Tomaszów Lubelski  

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

1.  

2. 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” , 

W wyniku przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego postępowania o zamówienie publiczne 
z dnia……………….. na podstawie regulaminu udzielania przez Zarząd Dróg Powiatowych w 
Tomaszowie Lubelskim zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości 
nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, zawiera się umowę o następującej treści: 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: „Dostawa kruszyw dla 
potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim” 
KOD CPV: 14212200-2 : Kruszywo  
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw do remontów cząstkowych dla potrzeb Zarządu 
Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim. Dostawa materiałów obejmuje:  
2.1. Część nr 1 ………………………………… 
2.2. Część nr 2 ………………………………… 
Do wymienionych powyżej grysów stosuje się wymagania jakościowe zgodne z normą PN- EN 13043 - 
„Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu” 
3. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą normy, dopuszcza się 
dostawę grysów równoważnych opisywanym. Przez grysy równoważne w stosunku do opisanych w 
przedmiocie zamówienia uważa się grysy granodiorytowe, dolomitowe i  kruszywo dolomitowe. W 
związku z tym, iż grysy przeznaczone są do remontów metodą powierzchniowego utrwalenia, 
Zamawiający wymaga aby posiadały one  dużą odporność na ścieralność oraz nasiąkliwość oraz niską 
zawartością pyłów max. do 2% . Muszą się one również charakteryzować dobrą adhezją z lepiszczem 
asfaltowym. Grysy równoważne nie mogą być gorsze jakościowo, jak również nie mogą posiadać 
gorszych parametrów technicznych od określonych  w opisie przedmiotu zamówienia. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 
6. Wykonawca udzieli gwarancji odpowiedniej jakości na dostarczone kruszywa.  



Termin wykonania 
§ 2 

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do dnia  15 maja 2017 roku 
zgodnie z ofertą wykonawcy. 
2. Do zgłaszania potrzeb i kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji zamówień ze strony 
Zamawiającego upoważnia się: 
- p. Henryk Karwan – Kierownik Obwodu Drogowego Nr 1 Tomaszów Lubelski Tel. 0-603 643 727 
- p. Mirosław Szaruga – Kierownik Obwodu Drogowego Nr 2 Żulice Tel. 0-603 643 726 
3. Do przyjmowania zamówień Wykonawca upoważnia p._____________________ nr 
Tel._____________________ 

Obowiązki Zamawiającego 
§ 3 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) zapewnienie odpowiedniego miejsca składowania materiałów, 
b) przekazanie wykonawcy niezbędnych dokumentów i informacji do wykonania zamówienia. 

Obowiązki Wykonawcy 
§ 4 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  
b) współpraca ze służbami Zamawiającego, 
c) zapewnienie realizacji zadania przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie 
uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych dostaw, 
d) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów 
niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, 
e) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach.  

f) dostarczenie z każdą dostawą przedmiotu zamówienia dokumentu Cϵ.  

Wynagrodzenie 
§ 6 

1.Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, zgodnie z  
ofertą Wykonawcy wybranego w trybie zapytania ofertowego  w kwocie netto ……………………. zł 
(słownie: …………………………………………………………………………………… złotych), podatek VAT w kwocie 
……………………………………..zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………  
złotych) razem brutto ………………………….. zł (słownie: ……..……………………………………………………  złotych).  
2. Wykonawca dołączy deklaracje właściwości użytkowych przedmiotowego kruszywa  wraz z fakturą. 
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie wystawionej faktury.  
3. Faktura wystawiana będzie na Powiat Tomaszowski ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski  
NIP 921-198-38-72 odbiorca - Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 54, 
22-600 Tomaszów Lubelski. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni 
kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.  
4. Płatności będą się odbywały na konto bankowe Wykonawcy ………………………………………………………… 

Kary umowne 
§ 7 

1. Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo naliczyć 
Wykonawcy karę umowną: 



1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (termin wykonania oznaczony zgodnie z § 2 umowy) w 
wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, 
2) z tytułu  odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %  
wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6 ust.1   niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z tytułu nieuzasadnionego zerwania umowy karę w wysokości 
20 % wartości umowy brutto  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
3. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę za zwłokę w zapłacie faktur w wysokości 
odsetek ustawowych. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 
wysokość naliczonych kar umownych. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy.  

Gwarancje 
§ 8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na asortyment stanowiący przedmiot 
umowy.  
2.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma 
wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub 
wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości i 
został wydany w stanie niezupełnym. 
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności określonej w 
Kodeksie cywilnym z tytułu rękojmi za wady rzeczy nabytej. 
4. Wykonawca udzieli gwarancji odpowiedniej jakości na dostarczone kruszywo. W przypadku 
powstania w dniu odbioru przedmiotu zamówienia uzasadnionych wątpliwości dotyczących jakości 
dostarczonych materiałów kamiennych – zostanie pobrana próbka przy udziale Wykonawcy i 
przebadana w specjalistycznym laboratorium. W przypadku negatywnych wyników badań uznaje się, 
że przedmiot zamówienia nie został w tym zakresie zrealizowany i tym samym Wykonawca nie 
otrzyma wynagrodzenia za wadliwą partię materiałów  oraz pokryje koszty zleconych badań. 

Zmiany w umowie 

§ 9 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 
2. Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian. 
1)W zakresie wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany stawki VAT przez 
władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od 
towarów i usług.  
2) W zakresie terminu  określonego w § 2 umowy w przypadku: 
a) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które 
było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec 
mimo dochowania należytej staranności. Siła Wyższa obejmuje wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, 
poniżej, ale bez ograniczenia się do nich, jeśli tylko powyższe warunki są spełnione: 
-  wojna, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazja, działanie 
wrogów zewnętrznych, 
- rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 
- bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne niż personel 
Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców, 
-  klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywność wulkaniczna, powódź. 



3)  Zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy, 
4) Zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie, 
5)  Zmian treści o charakterze informacyjno - instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji 
umowy, w szczególności zmian dotyczących numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub 
Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za 
potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia wraz z numerami telefonu i adresu poczty 
elektronicznej, 
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 i 2 jest nieważna. 
4. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 
w ofercie. 
5. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
6.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane 
wyłącznie w formie pisemnej. 

Odstąpienie od umowy 
§ 10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności w przypadku nieotrzymania w pełni 
zewnętrznych środków finansowych na sfinansowanie zadania. Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

Postanowienia końcowe 
§ 11 

1. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod 
rygorem nieważności. 
2. Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.  
3. Załącznikiem stanowiącym integralną część umowy jest formularz ofertowy Wykonawcy. 
4. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). 
5. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego  
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla zamawiającego i jeden dla 
wykonawcy. 
 

     Zamawiający:                                                      Wykonawca: 

 

 

 

Kontrasygnata Głównego księgowego: 

 


