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 I. Informacje ogólne 

1. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły, ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok, 

NIP 966-05-91-035, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zużywalnych narzędzi oraz 

materiałów budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w ramach projektu Wiemy więcej – 

budujemy więcej, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.  

2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt.: Wiemy więcej – budujemy więcej. Projekt 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Priorytet III 

KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży 

na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, umowa nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0117/17-00 

podpisana dnia 27 września 2017r. 

3. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej pzp. 

4. Do udzielania przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług. 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony 

przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa) – w rozumieniu art. 2 pkt 7 

ustawy – Prawo zamówień publicznych). 

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium; 

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia ofert częściowych. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

13. Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

14. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju narzędzi oraz materiałów budowlanych, 

hydraulicznych i elektrycznych na potrzeby realizacji praktycznej nauki zawodu w ramach 

projektu Wiemy więcej – budujemy więcej. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie czterech niżej 

określonych części zamówienia: 

Część 1 – Dostawa narzędzi 

Zamówienie obejmuje dostawę różnego rodzaju narzędzi zużywalnych murarskich, 

malarskich sanitarnych, przyrządów do cięcia metalu, wierteł, kluczy itp. 



 

Część 2 – Dostawa materiałów budowlanych 

Zamówienie obejmuje dostawę materiałów budowlanych, w szczególności takich jak 

gwoździe, zaprawy murarskie, piasek, różnego rodzaju tynki, pręty zbrojeniowe itp. 

Część 3 – Dostawa materiałów sanitarnych 

Zamówienie obejmuje dostawę materiałów hydraulicznych w szczególności takich jak 

różnego rodzaju rury, kolanka, zawory, mufy, śrubunki, złączki, materiały do uszczelniana 

połączeń hydraulicznych, umywalek, baterii umywalkowych itp.  

Część 4 – Dostawa materiałów elektrycznych 

Zamówienie obejmuje dostawę materiałów elektrycznych w szczególności takich jak 

różnego rodzaju kabli, przewodów elektrycznych, wyłączników, gniazd, tulei do kabli itp.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne parametry jakie musi spełniać 

oferowany asortyment, Zamawiający określił w Załączniku 2A, 2B, 2C oraz 2D do SIWZ  

w kolumnie nr II „specyfikacja techniczna zamawianego asortymentu”. 

4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę: na jedną, dwie, trzy lub cztery części zamówienia. 

5. Oferta musi obejmować wykonanie całości dostaw w zakresie poszczególnych części 

zamówienia.  

6. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi, zgodnie z zasadami zawartymi  

we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

7. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z warunków zamówienia, Zamawiający może 

rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć 

sprzęt o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie 

przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ. 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych asortymentu wymaganego 

przez Zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu itp.). 

Zaoferowany asortyment powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone 

w formularzu specyfikacja techniczna zamawianego asortymentu (załącznik nr 2A, 2B, 2C oraz 

2D) do niniejszej SIWZ lub posiadać lepsze parametry. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu 

zamówienia wskazał w SIWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub 

szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

Wykonawcę, lub opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - należy 

przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który 

charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje 

techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, 

użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu 

zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 

Pojęcie „równoważny” znaczy tyle, co mający równą wartość, równe znaczenie. Oznacza to, że 

produkt lub rozwiązanie techniczne opisane przez Zamawiającego nie musi mieć cech 

identyczności, nie muszą one być takie same. Wykazanie równoważności nie polega na 

dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, czy że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga 

Zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą 

innych rozwiązań technicznych. 



 

9. Założenia dotyczące dostawy: 

1) Zamawiający wymaga aby cały dostarczony asortyment był fabrycznie nowy, nieużywany 

oraz wolny od wad; 

2) Na przedmiot zamówienia w każdej części, który podlega gwarancji, Wykonawca udzieli 

minimalnej 12-miesięcznej gwarancji; 

3) Dostawa obejmuje: transport przedmiotu zamówienia na miejsce, według wskazania 

Zamawiającego, tj.  Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły, ul. Słonimska 

47/1, 15-029 Białystok; 

4) Dostawy asortymentu będą następować sukcesywnie stosownie do składanego zamówienia 

wyrażonego na piśmie lub faksem nie częściej niż 4 razy w  okresie trwania umowy; 

5) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własne ryzyko; 

6) Przekazanie przedmiotu dostawy zostanie dokonane na protokole zdawczo-odbiorczym 

podpisanym przez obie strony potwierdzającym kompletność dostawy zgodnie 

z zamówieniem. Podpisanie protokołu i odbiór asortymentu w ramach dostawy nie 

pozbawia Zamawiającego prawa do zgłaszania reklamacji z tytułu jego jakości. 

Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonych 

przedmiotów umowy za pomocą pism, faksu lub poczty elektronicznej, które to formy są 

wiążące dla Wykonawcy; 

7) W przypadku otrzymania przedmiotu zamówienia złej jakości oraz w razie ujawnienia wad 

po odbiorze, Wykonawca na swój koszt dokona jego wymiany na nowy lub dokona 

usunięcia wad w terminie, do 7 dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Wówczas za datę 

odbioru ustala się datę odbioru przedmiotu zamówienia bez wad; 

8) Zamawiający dokona sprawdzenia poprawności funkcjonowania przedmiotu zamówienia 

w terminie 5 dni od dnia dostawy. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania 

przedmiotu zamówienia Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym Dostawcę. 

10. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 44111000-1 – materiały budowlane, 

 44511000-5 - narzędzia ręczne, 

 44000000-0 – konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa  

(z wyjątkiem aparatury elektrycznej), 

 42130000-9 – krany, kurki, zawory i podobna armatura, 

 44163000-0 - rury i osprzęt, 

 31224400-6 – kable przyłączeniowe, 

 31224100-3 – wtyki i gniazda 

 

III. Termin realizacji zamówienia 

Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi: od dnia podpisania umowy do 30 września 

2018 r. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawców 

w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, dotyczące: 



 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

2. Oprócz przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, Zamawiający 

przewiduje również wykluczenie Wykonawcy, na podstawie art. 24 ust. 5: 

- pkt 1 ustawy – w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978  

z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615 

z późn. zm.); 

3. W rozdziale V SIWZ dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku 

podstaw do wykluczenia, Zamawiający szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń lub 

dokumentów żąda od Wykonawcy. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników 

spółki cywilnej, konsorcjum) brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

musi być wykazany wobec każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia.  

7. Treść zobowiązania, o którym mowa w pkt 5 powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać 

na zakres zobowiązania innego podmiotu (zakres udostępnianych zasobów), określać czego 

dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. 

8. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału  

w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy i ust. 5 pkt 1. Zamawiający żąda od 

Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. V pkt 6. 



 

9. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. W takim przypadku zobowiązanie innego podmiotu powinno zawierać 

potwierdzenie uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako Podwykonawcy. 

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, 

nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

wymagane zdolności techniczne lub zawodowe w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć 

Wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu: 

1. Wykonawca składa wraz z ofertą w zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie  

o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 3 do SIWZ oraz wskazujące na 

brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia według 

załącznika 3a do SIWZ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą także oświadczenia 

dotyczące tych podmiotów. 

3. W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy – Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego 

oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do ich zasobów, wykonawca przedstawia wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty 

muszą określać w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) – wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiazania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 



 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników 

spółki cywilnej, konsorcjum), dokumenty, o których mowa w pkt 4 składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych 

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu  

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych; 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy – Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6 ppkt 2). 

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w pkt 6 i 7 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów. 
10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  

w pkt 6 i 7, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 

aktualne. 
11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 

lub dokumentów. 

12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników 

spółki cywilnej, konsorcjum): 

1) wymagane w pkt 6 oświadczenia i dokumenty Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o zamówienie składają łącznie,  

2) wymagane w pkt 7 (w przypadku podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio w pkt 7 i 8) oświadczenia  

i dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

13. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 



 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

15. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu 

według załącznika 3 do SIWZ. 

16. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według 

załącznika 3a do SIWZ. 

 

VI. Opis sposobu przygotowywania oferty 
1. Oferta musi zawierać: 

 wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 1 do SIWZ]; 

 oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu oraz wskazujące na brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy 

z postępowania o udzielenie zamówienia (wymienione w rozdz. V SIWZ); 

 wypełniony formularz cenowy [wg załącznika nr 2A, 2 B, 2C oraz 2D do SIWZ – w 

zależności od tego na którą część Wykonawca składa ofertę]; 

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie 

formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników 

opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści  

z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. 

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana 

przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań  

w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym  

w dokumencie rejestracyjnym lub przez osoby wymienione w pkt 5.3, oraz odpowiednio  

w formie określonej w pkt 5.2. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty):  

5.1 kopie, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy zgodnie ze sposobem reprezentacji 

określonym w dokumencie rejestracyjnym lub przez osoby wymienione w pkt 5.3,  

z zastrzeżeniem pkt 5.4; 

5.2 poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię 

dokumentu za zgodność z oryginałem);  

5.3 w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej  

za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do 

reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie 

ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 



 

5.4 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 

dokumentów dotyczących danego wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem 

przez  tego wykonawcę. 

6. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je 

złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Zamawiający zaleca, aby: 

 każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana 

kolejnymi numerami, 

 oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną 

dekompletację (bez udziału osób trzecich), 

 wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) były 

parafowane (podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafkę 

(podpis) należy nanieść w sposób umożliwiający jej identyfikację (np. wraz z imienną 

pieczątką). 

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp oferty składane w postępowaniu  

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,  

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż  

w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane; 

8.1 przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z  2003 r., Nr 153, poz. 1503  

z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności; 

8.2 Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą.  

8.3 Nie później niż w dniu składania ofert Wykonawca musi wykazać, ze zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

8.4 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty; 

8.5 Wykonawca nie może zastrzec m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 pzp); 

8.6 Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa – w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez Wykonawcę 

zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa – zostaną one odtajnione przez Zamawiającego; 

8.7 Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być 

udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia; 

8.8 Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych 

zasadach:  

 osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek  

o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu, 

 Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione, 



 

 po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób 

udostępnienia protokołu lub/i załączników do protokołu, o czym poinformuje 

zainteresowanego. 

9. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy 

spółki cywilnej, konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby:  

9.1 Ustanowili oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy  

o udzielenie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć stosowny dokument 

ustanawiający pełnomocnika np. umowę spółki cywilnej, umowę konsorcjum); 

9.2 wszelka korespondencja i rozliczenia były dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem;  

9.3 wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na 

„Wykonawcę”; w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 

wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie pełnomocnika; 

9.4 każdy z przedsiębiorców konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej złożył oddzielnie 

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 

2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert albo dokumenty, o których mowa w pkt 3 oraz w pkt 4 rozdz. V SIWZ,  

z zastrzeżeniem pkt 5.4 niniejszego rozdziału. 

9.5 w przypadku, gdyby oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

została wybrana w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający przed podpisaniem 

umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.  

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 pzp. 

VIII. Termin związania ofertą  

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę zaleca się złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zespołu Szkół Budowlano-

Geodezyjnych im. S. W. Bryły przy ul. Słonimskie 47/1w Białymstoku w terminie najpóźniej 

do dnia 22 grudnia 2017 r., do godz. 11
00

. 

1.1. Kopertę zaleca się zaadresować jak niżej:  

 

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły, ul. Słonimska 47/1w Białymstoku 

Oferta na dostawę zużywalnych narzędzi oraz materiałów budowlanych, sanitarnych  

i elektrycznych w ramach projektu Wiemy więcej – budujemy więcej  

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 1 GRUDNIA 2017 r. GODZ. 11
15

 

 

1.2. Kopertę zaleca się opatrzyć także nazwą i adresem Wykonawcy. 

1.3. Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej zaleca się 

przesłać w kopercie zaadresowanej w następujący sposób: 

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły, ul. Słonimska 47/1w Białymstoku  

Oferta na dostawę zużywalnych narzędzi oraz materiałów budowlanych, sanitarnych  

i elektrycznych w ramach projektu Wiemy więcej – budujemy więcej 



 

 

DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU DYREKTORA SZKOŁY W BIAŁYMSTOKU, 

DO DNIA 22 GRUDNIA 2017 r., DO GODZ. 11
00

 

1.4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako 

zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie 

określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 

1.5. Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, 

jakim oznakowana została oferta. 

1.6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2017 r., w budynku Zespołu Szkół Budowlano-

Geodezyjnych im. S. W. Bryły przy ul. Słonimskie 47/1w Białymstoku. 

2.1. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku 

nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego 

wniosek, informację z sesji otwarcia. 

 

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz 

informacje o sposobie porozumiewania się i przekazywania oświadczeń  

i dokumentów  
 

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są: 

 w sprawach merytorycznych:  Urszula Malczyńska, tel. 85 7408131, faks 85 7408146 

 w sprawach formalnych:  Andrzej Wiśniewski, tel. 694 63 75 00. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Pisma należy przesyłać na adres: Zespół 

Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły, ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok, faksy 

przesyłać na numer 857408146, zaś listy elektroniczne na adres e-mail: 

wiemy.budujemy@gmail.com. Forma pisemna jest zastrzeżona dla oferty oraz jej zmian,  

a także w przypadku, jeżeli Zamawiający zażąda przekazania wiadomości w tej formie. 

3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wszelkich 

wątpliwości związanych z SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek  

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmienić treść SIWZ. 

5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli jego zdaniem w wyniku zmiany treści 

SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian i zamieści ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych o przedłużeniu terminu. 

6. Dokonane wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.budujemy.zsbg.bialystok.pl, a także zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi 

do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

mailto:wiemy.budujemy@gmail.com


 

XI. Zmiana i wycofywanie oferty 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty w formie 

pisemnej przed terminem składania ofert, z zastrzeżeniem zasad składania ofert określonych  

w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ. 

2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie powiadomienia. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch cyfr po 

przecinku i obejmować usługę stanowiącą przedmiot zamówienia na warunkach określonych 

w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy. 

2. Zaoferowana cena ofertowa za przedmiot zamówienia jest ceną nie podlegającą waloryzacji. 

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną  

i ostateczną łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami  

w tym zakresie.  

3. Cenę oferty należy podać na podstawie wypełnionego formularza cenowego, zgodnie  

z instrukcją jego wypełniania. 

4. Cena podana przez Wykonawcę zostanie uznana za obowiązującą w całym okresie trwania 

umowy i nie będzie podlegać zmianie.  

 

XII. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu  

oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert  

 

Nr Nazwa kryterium: Waga: 

1. Cena  60 % 

2. Termin pierwszej dostawy 40% 

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz 

wag. 

 

1) CENA OFERTOWA –60 % 

 

 Ocena ofert będzie polegać na przeliczeniu na punkty cen ofertowych (Cof) w złożonych 

ofertach liczonych wg wzoru: 

 

Algorytm wyliczenia wartości punktowej - cena 

                     Cmin                                                

   C =                              x 60 pkt  

                    Cof bad                                      

gdzie: 

C- wartość punktowa oferty w kryterium cena 

Cof bad    – cena ofertowa brutto badanej oferty,  



 

Cmin  – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert ważnych, 

niepodlegających odrzuceniu 

 

 

2) Sposób obliczania wartości punktowej kryterium termin realizacji pierwszej dostawy 

obejmującej min. 25%wartości zamówienia w każdej części zamówienia - 40 % 

Wykonawca zrealizuje każde zgłoszone przez Zamawiającego zamówienie częściowe 

najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

Tu: za skrócenie terminu realizacji pierwszej dostawy: 

3 dni – 10 pkt 

4 dni  – 20 pkt 

5 dni– 30 pkt 

6 dni – 40 pkt  

 przy czym maksymalna ilość punktów – 40 

 

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: 

 

WP = C + Ogd + T 

 

Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

 

4. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane 

do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu 

wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane kryteria wyboru. 

6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 

7. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach.        

8. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

określonym przez Zamawiającego.  

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w pzp i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej 

części. 

 

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia  należytego wykonania umowy 
 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 



 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

- wyborze najkorzystniejszej oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 

albo o unieważnieniu postępowania,  

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, oraz wykonawcach, którzy zostali wykluczeni 

z postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, 

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 pzp, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również zamieszczona na stronie 

internetowej www.budujemy.zsbg.bialystok.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym  

w siedzibie Zamawiającego. 

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

3. W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem 

umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 

4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp. 

 

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu 

przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów  pzp, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa  

w Dziale VI pzp, tj. odwołanie i skarga. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. W niniejszym postępowaniu, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego;  

4) opisu przedmiotu zamówienia;  

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie  zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminach określonych w art. 

182 pzp. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  



 

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie.  



 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy 

 

Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Adres: ……………………………………………………………………………………… 

 

Tel. ………………………………………………………………………………………… 

 

FAX na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ……………………………. lub 

 

e-mail na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ………………………….. 

 

 

 

OFERTA 
Do  

ZESPOŁU SZKÓŁU BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH  

IM. STEFANA WŁADYSŁAWA BRYŁY, 

ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę zużywalnych narzędzi oraz materiałów budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, 

oświadczamy, że: 

1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną  cenę w wysokości:   

a) I część zamówienia  – za łączną cenę  ................................ zł brutto, słownie: 

................................................................................... zł, w tym należny podatek VAT; 

KRYTERIA POZACENOWE W CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA: 

Oświadczamy, że termin realizacji pierwszej dostawy wynosił będzie ……. dni* 

       *
 od  10 do 4 dni. 

Uwaga: W przypadku pozostawiania niewypełnionego pola Zamawiający uzna, 

że Wykonawca zaoferował 10- dniowy termin realizacji pierwszej dostawy i wówczas 

Zamawiający w tym kryterium oceny ofert nie przyzna punktów.  

b) II część zamówienia  – za łączną cenę  ................................ zł brutto, słownie: 

................................................................................... zł, w tym należny podatek VAT; 

KRYTERIA POZACENOWE W CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA: 

Oświadczamy, że termin realizacji pierwszej dostawy wynosił będzie ……. dni* 
       *

 od  10 do 4 dni. 

Uwaga: W przypadku pozostawiania niewypełnionego pola Zamawiający uzna, 

że Wykonawca zaoferował 10- dniowy termin realizacji pierwszej dostawy i wówczas 

Zamawiający w tym kryterium oceny ofert nie przyzna punktów.  

c) III część zamówienia  – za łączną cenę  ................................ zł brutto, słownie: 

................................................................................... zł, w tym należny podatek VAT; 

KRYTERIA POZACENOWE W CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA: 

Oświadczamy, że termin realizacji pierwszej dostawy wynosił będzie ……. dni* 



 

       *
 od  10 do 4 dni. 

Uwaga: W przypadku pozostawiania niewypełnionego pola Zamawiający uzna, 

że Wykonawca zaoferował 10- dniowy termin realizacji pierwszej dostawy i wówczas 

Zamawiający w tym kryterium oceny ofert nie przyzna punktów.  

d) IV część zamówienia  – za łączną cenę  ................................ zł brutto, słownie: 

................................................................................... zł, w tym należny podatek VAT; 

KRYTERIA POZACENOWE W CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA: 

Oświadczamy, że termin realizacji pierwszej dostawy wynosił będzie ……. dni* 

       *
 od  10 do 4 dni. 

Uwaga: W przypadku pozostawiania niewypełnionego pola Zamawiający uzna, 

że Wykonawca zaoferował 10- dniowy termin realizacji pierwszej dostawy i wówczas 

Zamawiający w tym kryterium oceny ofert nie przyzna punktów.  

informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u: 

……………………………………………………… 

(należy podać Wykonawcy lub Zamawiającego) 

 

Lp. 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego 
1
 

Wartość towaru lub usługi 

bez kwoty podatku 

od towarów i usług VAT [zł] 

   

   

1 
tabelę należy wypełnić tylko w przypadku, gdy dostawa towaru lub świadczenie usługi będzie prowadzić do powstania 

obowiązku podatkowego u Zamawiającego. W razie potrzeby należy dodać wiersze tabeli. 

7. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

8. dostawę objętą zamówieniem zrealizujemy w terminie określonym w SIWZ; 

9. dostawę zrealizujemy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale II SIWZ oraz 

wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;  

10. akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do 21 dni od daty 

wystawienia faktury, na zasadach opisanych we wzorze umowy; 

11. zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy zał. nr 5 do SIWZ) i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 

12. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 

13. w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

14. zamówienie będziemy realizować z udziałem podwykonawców w części* 

a)   ................................................................................ 
b)   ................................................................................. 

10. integralną część oferty stanowią następujące dokumenty**: 

a) ................................................................................. 

b) ................................................................................. 

c) .................................................................................. 

11. oferta została złożona na ..... ponumerowanych stronach,  

12. tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  

konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu, są następujące informacje***: 



 

a) .................................................................................. 

b)    .................................................................................. 

13. jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą
6
 

6 
Zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności 

gospodarczej.  

Art. 105. [Mały przedsiębiorca] – za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 

ostatnich lat obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 

równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 

lat nie przekroczyły równowartości 10 milionów euro. 

Art. 106. [Średni przedsiębiorca] – za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z 

dwóch ostatnich lat obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających 

równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 

lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. 

 

   ............................................................. 
 /podpis upełnomocnionego(ych)   

       przedstawiciela(i)Wykonawcy/  

 

 

 

 

 

*  jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego punktu lub 

wpisuje formułę np. „nie dotyczy”, jeżeli ma zamiar korzystać z podwykonawstwa winien wskazać zakres czynności 

jakie powierzy podwykonawcy, 

** jeżeli dołączane są kopie dokumentów,  to muszą być one poświadczone za zgodność z  oryginałem zgodnie z zapisami 

określonymi w SIWZ, 

*** należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron na których znajdują się informacje będące  

tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 
 

 

   

  



 

Załącznik nr 2 do SIWZ -  

Załącznik nr 2A do SIWZ – formularz ofertowy  

I część zamówienia - Dostawa narzędzi 

 

L.p. Specyfikacja techniczna zamawianego asortymentu  
Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena  

jednostkowa 

w zł brutto 

za  

Wartość 

łączna 

brutto w zł 

I II III IV V VI 

1 Sznur murarski 1,7 mm 100m szt. 2   

2 
Paca do zacierania prosta, drewniany uchwyt (480-680 

mm) 
szt. 2   

3 Szpachla fasadowa 350 mm nierdzewna szt. 2   

4 Szpachelka profilowana szt. 4   

5 Szpachelka malarska (40-125 mm) stal nierdzewna szt. 4   

6 Metrówka zwijana 5 metrowa szt. 12   

7 Kreda szt. 4   

8 Ołówek HB szt. 24   

9 Metrówka drewniana składana 2m szt. 12   

10 Kreda traserska 225 g, czerwona szt. 1   

11 Marker Fine TIP 2 szt. szt. 2   

12 Mieszadło do farby, gipsu / ręczne/  szt. 2   

13 Bloczki do naciągania sznurka drewniane szt. 5   

14 Łata magnezowa  /Rozmiar pacy 914 x 79 mm/ szt. 2   

15 Plastikowa miska do gładzi szpachlowej  szt. 2   

16 

Szlifierka trójkątna 180 do gipsu, w komplecie 

wymienna ramka i kij z włókna szklanego FX 4 

długości 1219 mm 

szt. 2   

17 Adapter uniwersalny PRO-H  szt. 2   

18 
Paca z twardego poliuretanu PFF3515, rozmiar 350 

x 150 mm 

szt. 2   

19 Paca aluminiowa, rozmiar 330 x 330 mm szt. 2   

20 Wykończeniowa paca 306 x 102 mm szt. 2   

21 Łącznik z gwintem do kija BF8 szt. 2   

22 Nóż do papy 230 mm  szt. 2   

23  Nożyk Interlock z ostrzem łamanym 18mm  szt. 2   

24  Ostrza wymienne łamane 18mm  szt. 2   

25  Nożyce do blachy Ideal (prawe, lewe) uniwersalne szt. 2   

26  Nożyce do blachy (prawe, lewe) wygięte, do otworów szt. 2   

27  Zszywacz ręczny 16-017 (zszywki J) szt. 1   

28  Zszywki tapicerskie typ J/53 1000szt. (10-14mm) szt. 4   

29 Tarcza do cięcia metalu  230mm szt. 4   

30 Tarcza do cięcia metalu 125mm szt. 8   

31 Tarcza do cięcia kamienia 230mm szt. 2   

32 Tarcza do szlifowania metalu 230mm szt. 2   

33 Tarcza do szlifowania metalu 125mm szt. 4   

34 Wałek malarski (180-250mm ) szt. 5   

35 Wałek malarski  50mm, 100mm, 150mm zestaw  5   

36 
Wałek malarski sznurkowy fasadowy 180mm,220mm, 

250mm 
zestaw  5   

http://www.marshalltown.pl/389-okragly-czyscik-do-cegiel-RM771.html
http://www.marshalltown.pl/1002-miska-do-gladzi-szpachlowej-DW214.html
http://www.marshalltown.pl/483-taca-kompozytowa-PFF3515.html
http://www.marshalltown.pl/483-taca-kompozytowa-PFF3515.html


 

37 Pędzel malarski typ angielski 25mm, 50mm, 100mm zestaw  5   

38 Folia malarska 2,5x4,0 m szt. 3   

39 Paca z gąbką hydrochłonną, 260 x 130 mm  szt. 5   

40 Paca plastikowa z gąbką gumową 10mm, 120x260mm szt. 5   

41 Paca styropianowa prostokątna (280-1000mm) szt. 5   

42 Szczotka druciana 5-cio rzędowa szt. 6   

43 Tarcze do metalu 125 mm do szlifierki kątowej szt. 9   

44 paliki drewniane zaostrzone wym. 2cmx2cmx30cm szt. 100   

45 Kielnia trapezowa szt. 12   

46 Młotek murarski reński szeroki  szt. 6   

47 Łata murarska 200 cm ze wskaźnikiem pion / poziom szt. 6   

48 
Poziomnica 60cm anodowana ze wskaźnikami i kątem 

45° 
szt. 6   

49 

Kątownik budowlany składany; trwała, lekka 

aluminiowa składana konstrukcja, kąty 45, 90,do 

zastosowań ogólnobudowlanych, wymiary: 122 x 122 

x 172 cm 

szt. 6   

50 Pion murarski 300 g szt. 6   

51 Poziomica 1200mm szt. 6   

52 Szpadel  prosty szt. 6   

53 Obcęgi zbrojarskie powlekane rękojeści 300mm szt. 6   

54 

obcinak rolkowy do rur średnica od 10 - 63mm, z 

tworzyw sztucznych + 3 kółka, stabilna, odpowiednia 

konstrukcja w kształcie U 

szt. 6   

55 
obcinak rolkowy do rur średnica od 3 -35mm , 

miedzianych + 3 kółka, teleskopowe wrzeciono. 
szt. 6   

56 

obcinak nożycowy z fazownikiem, wymienne, 

specjalnie hartowane klinowe ostrze, również do rur 

cienkościennych, zakres do 42 mm, z szybkim 

powrotem 

szt. 6   

57 

zestaw wierteł i bitów do metalu, drewna, średnica: 11 

wierteł do metalu:1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 

6,5 mm, 4 wiertła HM do kamienia: 4; 5; 6; 7 mm, 4 

wiertła do drewna: 4; 5; 6; 8 mm  

zestaw 6   

58 

zestaw wierteł do betonu SDS-Plus 6x160, 8x160, 

10x160, 12x160, typ mocowania: SDS Plus, 

temperatura zgrzewania 1100°C, wykonanie zgodne z 

normą DIN 8039, uchwyt SDS-plus, kąt 

wierzchołkowy 130°, 2 x wiertło o średnicy 6 mm, 

długość całkowita: 160mm, 1 x wiertło o średnicy 8 

mm, długość całkowita: 160mm, 1 x wiertło o średnicy 

10 mm, długość całkowita: 160mm, 1 x wiertło o 

średnicy 12 mm, długość całkowita: 160mm 

zestaw 6   

59 szczypce uniwersalne szt. 6   

60 Szczypce uniwersalne 180mm, kombinerki 1000V  szt. 6   

61 

Zewnętrzno/wewnętrzny ręczny gratownik do rur ze 

stali nierdzewnej, innych rur ze stali, miedzi, 

mosiądzu, aluminium, tworzywa, Ø 8 - 35 mm, Ø 3/8 – 

13/8” 

kpl 3   

62 

komplet kluczy: nasadowych 1/4" 15 szt, rozmiar 

gniazda 1/4", ilość elementów w opakowaniu: 15, 

opakowanie: walizka z tworzywa XS, 

w zestawie: nasadki 25 mm (stal CrV 50BV30): 4; 5; 

6; 7; 8; 9; 10; 12; 13 mm, przedłużki (stal CrV 

50BV30): 50 mm; 150 mm, pokrętło grzechotka: 

kpl 3   



 

długość 140 mm; 72T; stal CrV6140, pokrętło 

wkrętakowe: długość 140 mm; stal CrV 50BV30, 

przegub Cardana (stal CrV 50BV30) 

63 

komplet wkrętaków płaskich i krzyżakowych, rączka 

wkrętaka dwumateriałowa z miękką wkladką, wkrętak 

izolowany z certyfikatem VDE, groty wykonane ze 

stali S2 gwarantując na poziomie 56-60 HRC, w 

komplecie wkrętaki: płaskie: 3mm, 4mm, 5,5mm, 

krzyżowe Ph: Ph1, Ph2, krzyżowe Pz: Pz1, Pz2 

kpl 3   

64 

suwmiarka 150 mm dokładność 0,02 mm inox, 

materiał: stal nierdzewna, długość :150 mm, skala: 

cale/mm, dokładnosć: 0,02 mm, masa: 168 g 

szt. 6   

65 Manometr radialny średnicy 150mm 16bar szt. 2   

66 

wskazówkowy lub cyfrowy elektryczny uniwersalny 

miernik wielozakresowy, funkcje pomiarowe: test 

połączenia, test diod, hold, test tranzystorów, pomiar 

temperatury, częstotliwości, pojemności, badanie 

przejścia, V AC/DC: 400 mV – 1000 V, A AC/DC: 

400 μA – 20 A, Ω: 400 Ω – 4 MΩ, cyfry: 19999, 

rozdzielczość: VDC: 10 µV, VAC: 100 µV, ADC: 100 

µA, AAC: 1 µA, Ω: 0.01 Ω, Hz max 20 kHz, 

rozdzielczość 1 kHz. 

szt. 1   

67 

miernik parametrów instalacji elektrycznej, cechy: 

napięcia DC 400mV/4V/40V/300V (0.8%+1), napięcia 

AC 4V/40V/300V (1.2%+3), rezystancja 

400om/4kom/40kom/400kom/4Mom/40Mom (1%+2), 

pojemność 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/200µF (4%+3), 

częstotliwość 10Hz/100kHz (0.5%+3), automatyczna 

zmiana zakresów, współczynnik wypełnienia: 

0.1%~99.9%, funkcja REL (pomiar wartości 

względnej), test diody, test ciągłości obwodu, data 

Hold, Sleep Mode, wskaźnik niskiego napięcia baterii, 

wyświetlacz LCD 3999 43x22mm 

szt. 1   

68 

manometr, CIŚNIENIOMIERZ DO 6 BAR W 

KARTONIE , sprawdzanie ciśnienia w naczyniu 

przeponowym 

szt. 2   

69 

termometr cyfrowy bezdotykowy od -50 do 380 stopni 

celsjusza, temperatura minimalna: -50 °C, temperatura 

maksymalna: 380 °C, materiał: tworzywo sztuczne, 

kolor: czarny, żółty, rodzaj baterii: 6LR61, 

wyświetlacz i bateria w komplecie 

szt. 2   

70 

Miernik nasłonecznienia do pomiaru mocy paneli 

słonecznych 

Dokładność ± 10 W/m² lub ± 5 % 

Maksymalne wskazanie (rodzaj, wielkośc, 

liczby/pozycje/rozdzielczość) Wyświetlacz LCD 

Rozdzielczość 0,1 W/m² 

Zakres(y) pomiarowe 0-1999 W/m² 

szt. 1   

71 wiadra budowlane na odpady poj. 20l. szt. 6   

72 
SPD Ogranicznik przepięć T2 1P sieć TN/TT Imax 

40kA Up≤1,25kV 
szt. 2   

73 szczotki do czyszczenia rur, Cu o15,18,22 kpl 3   



 

74 szczotka stalowa  szt. 3   

75 szczotka mosiężna szt. 3   

76 Marker czarny grubość od 0,7mm do 1 mm szt. 3   

77 Ostrza wymienne łamane 18mm 10szt, szt. 11   

78 
przyrządy traserskie, ołówek stolarski niebiesko-

czerwony, długość (mm): 180 
szt. 18   

79 
Smar do wierteł i przecinaków do smarowania wierteł i 

dłut SDS-Plus i SDS-max, opakowanie 100 ml 
szt. 3   

90 Szufelka METALOWA szt. 3   

91 
Zmiotka przeznaczenie do użytku domowego, do 

sprzątania, wykonana z drewna 
szt. 3   

92 

Szczotka Z KIJEM drewniana 

Wymiary szer. 30 cm 

Przeznaczenie do użytku domowego, do sprzątania 

szt. 3   

93 Wiertło średnica 19,7 mm do metalu szt. 3   

94 Piła brzeszczotowa - ramka z brzeszczotem do metalu  szt. 6   

95 Pilnik do metalu półokrągły drobno i gruboziarnisty  szt. 2   

96 
Klucze nasadowe z grzechotką i przedłużką 8mm, 

10mm, 13mm, 19mm 
szt. 2   

97 Klucz nastawny płaski 20mm, 25 mm, 30mm szt. 3   

98 Przecinka z rękojeścią gumową  szt. 2   

99 
Wkrętaki krzyżowe PH1, PH2, PZ1, PZ2 w 

opakowaniu 
szt. 2   

100 
Wkrętaki płaski szerokość 3mm, 4mm, 5mm w 

opakowaniu 
szt. 2   

101 
Szlifierka kątowa z tarczą do cięcia i szlifowania rur 

stalowych 125mm z regulacją obrotów. 
szt. 1   

102 
Podkładka z twardego drewna do pobijania 

40x60x300mm  
szt. 3   

103 Przymiar zwijany do 3m  szt. 6   

104 Miara składana drewniana (metrówka) 2m szt. 10   

105 Kątownik traserski około 20x40cm  szt. 4   

106 
Manometr do wykonywania próby szczelności z 

końcówkami do różnych średnic i złączek 
szt. 2   

107 
Nożyce do rur z tworzywowych sztucznych średnica 

cięcia od 10 mm do 32 mm  
szt. 2   

108 Obcinak do rur Cu średnica cięcia od 8 mm do 35 mm  szt. 2   

109 
Kalibrator do rur warstwowych PEX ALU PEX  

średnica 16mm, 20mm, 25mm 
szt. 2   

110 Pilnik do metalu półokrągły drobno i gruboziarnisty  szt. 2   

111 Szczypce uniwersalne - kombinerki  szt. 4   

112 
Klucze nasadowe z grzechotką i przedłużką 8mm, 

10mm, 13mm, 19mm 
szt. 4   

113 Klucz nastawny płaski 20mm, 25 mm, 30mm szt. 3   

114 Klucze imbusowe 8mm 10mm szt. 2   



 

115 
Komplet kluczy płaskich 8mm, 10mm, 13mm, 19mm, 

20mm, 23mm w opakowaniu zbiorczym 
szt. 5   

116 Rysik szt. 2   

117 Młotek metalowy masa 750 g szt. 2   

118 Młotek gumowy średni szt. 2   

119 Punktak  szt. 2   

120 
Wkrętaki krzyżowe PH1, PH2, PZ1, PZ2 w 

opakowaniu 
szt. 3   

121 
Wkrętaki płaski szerokość 3mm, 4mm, 5mm w 

opakowaniu 
szt. 3   

122 
Zdzierak do rur PPR Stabi 16mm, 20mm, 25mm, 32 

mm 
szt. 4   

123 
Pojemnik na chłodziwo 0,5litra metalowy plus olej do 

gwintowania 1 litr  
szt. 3   

124 
Szlifierka kątowa z tarczą do cięcia i szlifowania rur 

stalowych 125mm z regulacją obrotów. 
szt. 1   

125 Poziomica długość 0,4m i 1,2 m  szt. 4   

126 Przymiar zwijany do 3m  szt. 6   

127 
Manometr do wykonywania próby szczelności z 

końcówkami do różnych średnic i złączek 
szt. 1   

128 

skrzynka narzędziowa wykonana z wysokiej jakości 

wzmocnionego polipropylenu, wewnątrz wyjmowana 

tacka, organizery w pokrywie, samozamykający 

zamek, zawiasy z trzpieniem metalowym,  

możliwość układania skrzynek jedna na drugą. 

szt. 6   

129 

Termometr prosty słupkowy, stosowany do pomiaru 

temperatury w kotłach i systemach grzewczych, o 

zakresie wskazań 0-120°C 

szt. 1   

130 

Manometr standardowy przeznaczony do pomiaru 

medium nieagresywnych w systemach wodnych i CO, 

Średnica tarczy: 63 mm, zakres wskazań 0-6bar 

szt. 1   

131 Łata do niwelacji teleskopowa szt. 1   

132 RAZEM  

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:    

1. W kolumnie nr V należy podać cenę jednostkową w zł brutto za 1 jednostkę miary wyrażoną w sztukach 

kompletach czy zestawach;  

2. Wszystkie pozycje w powyższym formularzu cenowym powinny być wypełnione. Niewycenienie w tabeli 

chociażby jednego z zamawianych wyjazdów spowoduje odrzucenie oferty. 

3. W kolumnie nr VI należy podać iloczyn ceny jednostkowej brutto (z kolumny nr V) i ilości zamawianego 

asortymentu (z kolumny nr IV). 

4. Ceny w kolumnach V i VI winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. W poz. nr 132 tabeli należy podać sumę wartości z kol. nr VI. 

6. W przypadku omyłki, Zamawiający przyjmie, iż poprawnie podano cenę jednostkową brutto (kolumna  nr V). 

                                      

 

  ............................................................. 
 /podpis upełnomocnionego(ych)   

       przedstawiciela(i)Wykonawcy/ 

 



 

Załącznik nr 2B do SIWZ – formularz ofertowy  

II część zamówienia - Dostawa materiałów budowlanych 

L.p. Specyfikacja techniczna zamawianego asortymentu  Jedn. miary Ilość 

Cena  

jednostkowa 

w zł brutto za  

Wartość 

łączna 

brutto w zł 

I II III IV V VI 

1 GWOZDZIE 3X100 MM (kg) kg 2   

2 GWOZDZIE 3X80 MM (kg) kg 2   

3 Listwa prowadząca podtynkowa w-10mm 300cm szt. 20   

4 Papier Ścierny ziarno 100 / 5arkuszy /  szt. 2   

5 Papier ścierny ziarno 150 / 5 arkuszy /  szt. 2   

6 Papier ścierny ziarno 220 / 5 arkuszy /  szt. 2   

7 Zaprawa murarska w workach 25kg szt. 20   

8 PIASEK gr. 0-2mm ( w kg ) szt. 200   

9 Łącznik do muru LP 30 /100 / szt. 50   

10 Tynk cementowo - wapienny 25kg szt. 10   

11 Tynk silikatowo-silikonowy od 1,5 do 2 mm biały 25 kg szt. 5   

12 Tynk mineralny do 2 mm biały 25 kg szt. 14   

13 Drut zbrojeniowy 1,6mm /w motkach/ kg 50   

14 Pręty gładkie fi 6  kg 600   

15 Pręty żebrowane fi 8  kg 200   

16 Pręty żebrowane fi 10 kg 200   

17 RAZEM  

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:    

1. W kolumnie nr V należy podać cenę jednostkową w zł brutto za 1 jednostkę miary wyrażoną w sztukach i 

kilogramach;  

2. Wszystkie pozycje w powyższym formularzu cenowym powinny być wypełnione. Niewycenienie w tabeli 

chociażby jednego z zamawianych wyjazdów spowoduje odrzucenie oferty. 

3. W kolumnie nr VI należy podać iloczyn ceny jednostkowej brutto (z kolumny nr V) i ilości zamawianego 

asortymentu (z kolumny nr IV). 

4. Ceny w kolumnach V i VI winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. W poz. nr 17 tabeli należy podać sumę wartości z kol. nr VI. 

6. W przypadku omyłki, Zamawiający przyjmie, iż poprawnie podano cenę jednostkową brutto (kolumna  nr V). 

                                      

 

  ............................................................. 
 /podpis upełnomocnionego(ych)   

       przedstawiciela(i)Wykonawcy/ 

  

http://www.sklep.unimet.pl/produkt_listwa_podtynkowa_unimet_listwa_prowadzaca_podtynkowa_w.6mm_250cm,262834.html
http://www.marshalltown.pl/senderki-do-gipsu/799-przemyslowe-wiadro-gumowe-TG100.html
http://www.marshalltown.pl/senderki-do-gipsu/800-przemyslowe-wiadro-gumowe-TG150.html
http://www.marshalltown.pl/senderki-do-gipsu/801-przemyslowe-wiadro-gumowe-TG220.html
http://www.atlas.com.pl/zlotywiek/index.php/system-renowacji-tynkow-2/tynki-nawierzchniowe/6-tynk-cementowo-wapienny-atlas-zloty-wiek-tcw


 

Załącznik nr 2C do SIWZ – formularz ofertowy  

III część zamówienia - Dostawa materiałów sanitarnych 

 

L.p. Specyfikacja techniczna zamawianego asortymentu  
Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena  

jednostkowa 

w zł brutto 

za  

Wartość 

łączna 

brutto w zł 

I II III IV V VI 

1 sprężyny do gięcia rur, wewnętrzna 16mm,20mm zestaw 6   

2 sprężyny do gięcia rur, zewnętrzna 16mm,20mm zestaw 6   

3 Drut -pręt miedziowany fi 3,25  mb 10   

4 

pasta antyodpryskowa przeznaczona do ochrony dyszy 

palnika przed wtapianiem się odprysków metalu w trakcie 

spawania, zawartość 280 g. 

szt. 2   

5 rury stalowe czarne 1/2" mb m 100   

6 rury stalowe czarne 3/4" mb m 100   

7 rury stalowe ocynkowane 1/2" mb m 100   

8 rury stalowe ocynkowane 3/4" mb m 100   

9 Kolano ocynkowane fi 15 stalowe szt. 50   

10 Kolano ocynkowane fi 15 stalowe nyplowe szt. 15   

11 Trójnik ocynkowane  fi 15 stalowy szt. 15   

12 Mufa ocynkowane fi 15 stalowa szt. 15   

13 Nypel ocynkowane fi 15 stalowy szt. 15   

14 Śrubunek mosiężny fi 15 prosty szt. 15   

15 Śrubunek mosiężny fi 20 prosty szt. 15   

16 Zawór kulowy fi 15 szt. 30   

17 Zawór kulowy fi 20 szt. 30   

18 Kolano ocynkowane fi 20 stalowe szt. 20   

19 Kolano ocynkowane fi 20 stalowe nyplowe szt. 10   

20 Trójnik ocynkowane  fi 20 stalowy szt. 20   

21 Mufa ocynkowane fi 20 stalowa szt. 20   

22 Nypel ocynkowane fi 20 stalowy szt. 20   

23 Trójnik ocynkowane redukcyjne fi 20 na fi 15 stalowy szt. 20   

24 Redukcja fi 20 na fi 15 ocynkowana szt. 5   

25 Korek ocynkowany fi 15  szt. 12   

26 Pakuły lniane 100 g szt. 10   

27 Pasta uszczelniająca do pakuł 360 g szt. 10   

28 Taśma teflonowa uszczelniająca dł. 10m szt. 10   

29 
Obejma stalowa do mocowania rur 3/4", kołek, wkręt i 

wkładkę tłumiącą 
kpl 20   

30 
Obejma stalowa do mocowania rur 1/2", kołek, wkręt i 

wkładkę tłumiącą 
kpl 20   

31 rura miedziana 15mm x 1mm m 80   

32 rura miedziana 18mm x 1mm m 80   

33 kolano dwukielichowe 15mm 90 stopni szt. 60   

34 Kolano Cu fi 15 nyplowe szt. 40   

35 Trójnik Cu fi 15 szt. 40   



 

36 Mufa Cu fi 15 szt. 20   

37 Złączka Cu z gw.zew.fi 15 x 1/2 szt. 10   

38 Złączka Cu z gw.wew.fi 15 x 1/2 szt. 10   

39 Pasta do lutowania z cyną 250g szt. 4   

40 Kolano Cu z gw.wew. 15x1/2 wieszak szt. 10   

41 Kolano Cu fi 18 nyplowe szt. 40   

42 Trójnik Cu fi 18 szt. 40   

43 Mufa Cu fi 18 szt. 20   

44 Złączka Cu z gw.zew.fi 18 x 3/4 szt. 10   

45 Złączka Cu z gw.wew.fi 18x 3/4 szt. 10   

46 trójnik redukcyjny CU 18/15  szt. 20   

47 kolano Cu 18 szt. 40   

48 redukcja 18/15 szt. 10   

49 czyścik szt. 16   

50 Szczotka do Cu 15mm , 18 mm  szt. 12   

51 Cyna fi 2mm szt. 12   

52 płytka montażowa z kolanami LWxGW 15x1/2 szt. 8   

53 Pasta HS do lutowania twardego min. 100g szt. 3   

54 Lut twardy L-CuP6 goły (94) 2,0 x 500 szt. 3   

55 uniwersalny śrubunek do rur 15G1/2 (KAN) szt. 5   

56 odpowietrznik samoczynny z zaworem stopowym G1/2 szt. 10   

57 Rura PEX/AL./PEX 16x2,0mm m 100   

58 Kolano 16 press dla rur PEX/AL./PEX szt. 20   

59 Trójnik 16 press dla rur PEX/AL./PEX szt. 10   

60 Dwuzłączka 16 press dla rur PEX/AL./PEX szt. 10   

61 Złączka z gw.zew. press 16x 1/2 dla rur PEX/AL./PEX szt. 20   

62 Złączka z gw.wew. Press 16x1/2 dla rur PEX/AL./PEX szt. 20   

63 
Kolano z gw.wew. press 16x1/2 wieszak dla rur 

PEX/AL./PEX 
szt. 20   

64 Uchwyt do rur 16 poj. dla rur PEX/AL./PEX szt. 20   

65 Uchwyt do rur 16 pod. dla rur PEX/AL./PEX szt. 20   

66 Kołek rozporowy fi 8 i wkręt szt. 200   

67 Mufa z gw. zew. 16x1/2 do systemy PEX skręcany szt. 24   

68 Kolano fi 16 do systemy PEX skręcany szt. 28   

69 Mufa fi 16 do systemy PEX skręcany szt. 20   

70 Trójnik  16x16x16 do systemy PEX skręcany szt. 20   

71 Kolano gw.wew 16x1/2 wieszak do systemy PEX skręcany szt. 20   

72 Kolano gw.zew 16x1/2 do systemy PEX skręcany szt. 20   

73 Adapter 16/3/4 do rozdzielacza do systemy PEX skręcany szt. 24   

74 Mufa z gw. wew. 16x1/2 do systemy PEX skręcany szt. 24   



 

75 
Styropian do ogrzewania podłogowego z folią aluminiową 

z nadrukiem 1,5m * 3m 
szt. 10   

76 

Rozdzielacz 4-obwodowy z zaworami odcinającymi sekcję 

i przepływomierzami, 2 odpowietrzniki automatyczne, 2 

redukcje 1'/1/2', 2 redukcje 1' / 3/4', 2 zawory śrubunkowe 

3/4'  

kpl 2   

77 
uchwyt z tworzywa biały do rur PEX 16 mm podwójny z 

kołkiem i wkrętem 
szt. 20   

78 
śrubunek do rur wielowarstwowych,np. Systemu KAN-

therm 20mm lub równoważne 
szt. 10   

79 korek do pób szczelności - długi czerwony G1/2 szt. 8   

80 korek do pób szczelności - długi niebieski G1/2 szt. 8   

81 korek do pób szczelności - krótki czerwony G1/2 szt. 8   

82 korek do pób szczelności - krótki niebieski G1/2 szt. 8   

83 Kolano ppsu fi 14 szt. 20   

84 Trójnik ppsu fi 14 szt. 20   

85 Mufa ppsu fi 14 szt. 10   

86 Kolano ppsu z gw.wew. 14x1/2 wieszak szt. 20   

87 Złączka z gw.zew.mos. 14x1/2 szt. 10   

88 Złączka z gw.wew. 14x1/2 ppsu szt. 10   

89 Pierścień pełny 14/2A szt. 80   

90 Rura kan-term fi 14/2,0 szt. 120   

91 uchwyt pojedyńczy do rur fi 14/2 z kołkiem i wkrętem szt. 12   

92 podejście do baterii 16x2/G1/2 szt. 8   

93 Rura 3/4" PCV do klejenia 3 m szt. 10   

94 Trójnik 3/4" kw/kw PCV do klejenia szt. 10   

95 Kolano 3/4" kw/kw PCV do klejenia szt. 10   

96 Złączka kw/gz 3/4" PCV do klejenia szt. 10   

97 Kolano kw/gw 3/4" PCV do klejenia szt. 10   

98 Klej do PCV 250ml PCV do klejenia szt. 6   

99 Odtłuszczacz do PVC szt. 6   

100 Uchwyt do rur PVC 3/4 pojedyńcze z kołkiem i wkrętem  szt. 8   

101 Rura pp fi 20  szt. 100   

102 Kolano pp fi 20 szt. 60   

103 Trójnik pp fi 20 szt. 20   

104 Mufa pp fi 20 szt. 20   

105 Kolano GW pp 20x1/2 wieszak szt. 40   

106 Uchwyt pp fi 20 szt. 30   

107 Złączka GZ 1/2 /20 PP  szt. 30   

108 Złączka Gw 1/2 /20 PP  szt. 30   

109 kolano nyplowe PP 20 szt. 50   

110 Łuk PP 20  szt. 50   

111 Uchwyt do rur PP 20 z kołkiem i wkrętem szt. 50   

112 Łuk nyplowy PP 20  szt. 30   

113 mijanka fi 20 szt. 4   

114 trójnik z gwintem wewnętrznym 20x1/2x20 szt. 6   

115 zaślepka fi 20 szt. 8   



 

116 zawór kulowy fi 20 szt. 12   

117 pasta do lutowania 250g szt. 7   

118 
univlies 60 x 130 mm gąbka czyszcząca do rur miedzianych  

opakowanie 10 sztuk 
szt. 7   

119 

Pasta do gwintów uszczelniająca na bazie spoiw 

organicznych z wypełniaczami, do uszczelniania 

metalowych połączeń gwintowych w instalacjach: 

gazowych, wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania, 

sprężonego powietrza, zalecana do instalacji wody pitnej, 

wytrzymuje temperaturę do +135 C i ciśnienie 16 bar. 

Deklaracja zgodności z normą PN- EN 751-2.GB1, 

pakowana w puszce do 400g. 

szt. 7   

120 
Sprężyny wewnętrzne do PEX ALU PEX średnica 16mm, 

20mm, 25mm 
szt. 2   

121 
Sprężyny zewnętrzne do PEX ALU PEX średnica 16mm, 

20mm, 25mm 
szt. 2   

122 
Rura polietylenowa o średnicy DN 90, gęstości PE 100 

SDR 17 PN 10 
mb 12   

123 
Rura polietylenowa o średnicy DN 40, gęstości PE 100 

SDR 17 PN 10 
mb 12   

124 
Tuleja kołnierzowa długa o średnicy DN 90,  gęstości PE 

100 i SDR 17 
szt. 3   

125 
Trójnik kołnierzowy doczołowy o średnicy DN 90, gęstości 

PE 100 i SDR17 
szt. 4   

126 Złączka skręcana PE z gwintem wewnętrznym DN 40/1
1
/4 szt. 8   

127 Złączka skręcana PE z gwintem wewnętrznym DN 40/1 szt. 8   

128 Złączka skręcana PE z gwintem zewnętrznym DN 40/1
1
/4 szt. 8   

129 Złączka skręcana PE z gwintem zewnętrznym DN 40/1 szt. 8   

130 
Kolano skręcane z gwintem zewnętrznym PE DN 40 / 1¼” 

kąt 90
o
 

szt. 8   

131 
Kolano skręcane z gwintem zewnętrznym PE DN 40 / 1” 

kąt 90
o
 

szt. 8   

132 
Kolano skręcane z gwintem wewnętrznym PE DN 40 / 1¼” 

kąt 90
o
 

szt. 8   

133 
Kolano skręcane z gwintem wewnętrznym PE DN 40 / 1” 

kąt 90
o
 

szt. 8   

134 Kolano skręcana PE równoprzelotowa DN 40 szt. 8   

135 Złączka skręcana PE z gwintem wewnętrznym DN 32/1
1
/4 szt. 8   

136 Złączka skręcana PE z gwintem wewnętrznym DN 32/1 szt. 8   

137 Złączka skręcana PE z gwintem zewnętrznym DN 32/1
1
/4 szt. 8   

138 Złączka skręcana PE z gwintem zewnętrznym DN 32/1 szt. 8   

139 
Kolano skręcane z gwintem zewnętrznym PE DN 32 / 1¼” 

kąt 90
o
 

szt. 8   

140 
Kolano skręcane z gwintem zewnętrznym PE DN 32 / 1” 

kąt 90
o
 

szt. 8   

141 
Kolano skręcane z gwintem wewnętrznym PE DN 32 / 1¼” 

kąt 90
o
 

szt. 8   

142 
Kolano skręcane z gwintem wewnętrznym PE DN 32 / 1” 

kąt 90
o
 

szt. 8   

143 Kolano skręcana PE równoprzelotowe DN 32 szt. 8   

144 Redukcja ocynkowana 2"/1¼” szt. 8   



 

145 Nypel ocynkowany 1¼” szt. 3   

146 Redukcja ocynkowana 1"/
3
/4” szt. 3   

147 

Jednostrumieniowy wodomierz suchobieżny DN15 o 

przepływie 2,5m3/h z dodatkowymi czterema zestawami 

półśrubunków z uszczelkami 

szt. 1   

148 Konsola do wodomierza szt. 1   

149 Uszczelka do wodomierza DN 15 szt. 100   

150 

Gazomierz miechowy o objętości cyklicznej V=1,2m3/h,  

maksymalnym ciśnieniu roboczym 50kPa, oraz zakresie 

temperatury otoczenia i gazu od -25 do +55°C 

szt. 1   

151 Łączniki do gazomierza typu G1,6 G4 G6 szt. 4   

152 Konsola na pojedynczy gazomierz typu G1,6 G4, G6 szt. 1   

153 Reduktor ciśnienia z manometrem DN15 szt. 2   

154 Zawór kulowy DN 20 PN 10 szt. 6   

155 Zawór kulowy DN 25 PN 10 szt. 3   

156 Zawór antyskażeniowy DN 20 PN 10 szt. 3   

157 Taśma teflonowa uszczelniająca dł. 10m szt. 4   

158 Pakuły 500g  szt. 12   

159 Pasta do pakuł 360g szt. 12   

160 Rura PVC DN 160 SN 4 Lita L= 1,0m szt. 16   

161 Korek PVC DN 160 szt. 10   

162 Uszczelka trapera 110 PVC/ rura kamionkowa 100  szt. 2   

163 
Kształtki kamionkowe normatywne - trójnik o średnicach i 

kącie 100/100 mm/45GR (klasa 34/34, uszczelka typu LL) 
szt. 1   

164 
Kineta zbiorcza DN 315 do rury trzonowej karbowanej z 

uszczelką i otworami na rury PVC DN 160 
szt. 3   

165 Rura trzonowa karbowana bez kielicha DN 315 L = 2,0 m szt. 9   

166 Uszczelka do rury karbowanej DN 315 szt. 8   

167 Pasta poślizgowa do rur PVC 500g szt. 12   

168 Nasuwka PVC Ciśnieniowa DN 90   szt. 5   

169 Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 L=500mm szt. 2   

170 Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN100 L=1000mm szt. 2   

171 Trójnik kołnierzowy żeliwny T DN80x80 szt. 1   

172 

Kompensator gumowy. Przyłącza: kołnierzowe PN10 z 

żeliwa GGG40, Korpus elastyczny: NEPREN. Pmax = 

1,6MPa , Trob = -10 ÷ +95ºC DN80 

szt. 1   

173 
Łącznik rurowo - kołnierzowy DN 80 z pierścieniem 

blokującym 
szt. 1   

174 Łącznik rurowo - kołnierzowy DN 80 szt. 1   

175 
Łącznik rurowo - kołnierzowy DN 100 z pierścieniem 

blokującym 
szt. 1   

176 Łącznik rurowo - kołnierzowy DN 100 szt. 1   

177 Redukcja żeliwna DN 100/80 szt. 1   

178 Obejma naprawcza do rur stalowych DN 25 szt. 2   

179 
Łącznik zaciskowy Gebo Quick QO 32x32 do rur 

stalowych 
szt. 2   

180 Trójnik PVC-U 90/80 ANP PN 10 szt. 3   

181 Mufa elektrooporowa do rur PE DN 32 szt. 40   

182 Trójnik siodłowy DN 90/32 szt. 40   

183 
Zasuwa gwintowana wew./zew. miękko uszczelnione do 

wody pitnej DN 32/ 
5
/4" 

szt. 2   



 

184 

Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjna do 

preizolowanych sieci ciepłowniczych - mufa prosta (rura 

przewodowa/ rura osłonowa DN25/DN90)   

szt. 2   

185 

Termokurczliwe kształtki (koncówki) uszczelniające 

sieciowane radiacyjne typu END-CAP (rura 

przewodowa/rura osłonowa DN25/DN90)  

szt. 2   

186 
Przejście przez ścianę - amortyzator gumowy dla rury 

przewodowej DN25 
szt. 2   

187 Aceton 0,5 L szt. 1   

188 Arkusz ścierny 115x280mm szt. 5   

189 Rura pp fi 20  szt. 60   

190 Kolano pp fi 20 szt. 30   

191 Trójnik pp fi 20 szt. 20   

192 Mufa pp fi 20 szt. 20   

193 Kolano GW pp 20x1/2 wieszak szt. 20   

194 Uchwyt pp fi 20 szt. 50   

195 Rura wielowarstwowa pex/al fi 16 mb 100   

196 Rura stalowa czarna fi n15 mb 60   

197 Kolano czarne fi 15 stalowe szt. 16   

198 Kolano czarne fi 15 stalowe nyplowe szt. 16   

199 Trójnik czarny fi 15 stalowy szt. 10   

200 Mufa czarna fi 15 stalowa szt. 6   

201 Nypel czarny fi 15 stalowy szt. 12   

202 Śrubunek mosiężny fi 15 prosty szt. 8   

203 Śrubunek mosiężny fi 20 prosty szt. 8   

204 Zawór kulowy fi 15 szt. 10   

205 Zawór kulowy fi 20 szt. 8   

206 Zawór kulowy fi 25 szt. 3   

207 Miska podwieszana do stelaża WC szt. 1   

208 Umywalka 50 z otworem na baterię szt. 1   

209 Umywalka 50 bez otworu szt. 1   

210 Syfon umywalkowy szt. 2   

211 Syfon pisuarowy z odpływem pionowym szt. 1   

212 Zawór spustowy do pisuarów szt. 1   

213 Bateria bidetowa szt. 1   

214 Bateria umywalkowa stojąca  szt. 1   

215 Bateria ścienna umywalkowa szt. 1   

216 Komplet śrub do montażu umywalki  szt. 8   

217 Otulina thermaflex 22/6 szt. 4   

218 Otulina thermaflex18/6 szt. 5   

219 Płyn do gwintowania 0,5l szt. 2   

220 Taśma teflonowa uszczelniająca dł. 10m szt. 8   

221 Rura Cu fi 15 twarda mb 25   

222 Kolano Cu fi 15 szt. 30   

223 Kolano Cu fi 15 nyplowe szt. 30   

224 Trójnik Cu fi 15 szt. 30   

225 Mufa Cu fi 15 szt. 20   

226 Złączka Cu z gw.zew.fi 15 x 1/2 szt. 10   

227 Złączka Cu z gw.wew.fi 15 x 1/2 szt. 10   

228 Pasta do lutowania z cyną 250g szt. 2   



 

229 Kolano Cu z gw.wew. 15x1/2 wieszak szt. 10   

230 czyścik szt. 10   

231 Szczotka do Cu  szt. 3   

232 Rura PEX/AL./PEX 16x2,0mm mb 100   

233 Kolano 16 press dla rur PEX/AL./PEX szt. 20   

234 Trójnik 16 press dla rur PEX/AL./PEX szt. 10   

235 Dwuzłączka 16 press dla rur PEX/AL./PEX szt. 10   

236 Złączka  z gw.zew. 16x 1/2 dla rur PEX/AL./PEX szt. 20   

237 Złączka z gw.wew. 16x1/2 dla rur PEX/AL./PEX szt. 20   

238 Kolano z gw.wew. 16x1/2 wieszak dla rur PEX/AL./PEX szt. 20   

239 Uchwyt do rur 16 poj. dla rur PEX/AL./PEX szt. 40   

240 Uchwyt do rur 16 pod. dla rur PEX/AL./PEX szt. 40   

241 Kołek rozporowy fi 8 szt. 100   

242 Zawór termostatyczny fi15 prosty szt. 1   

243 Zawór termostatyczny fi15kątowy szt. 1   

244 Zawór grzejnikowy odcinający powrotny fi15 prosty szt. 1   

245 Zawór grzejnikowy odcinający powrotny fi 15 kątowy szt. 1   

246 Kolano ppsu fi 14 szt. 12   

247 Trójnik ppsu fi 14 szt. 12   

248 Mufa ppsu fi 14 szt. 10   

249 Kolano ppsu z gw.wew. 14x1/2 wieszak szt. 14   

250 Złączka z gw.zew.mos. 14x1/2 szt. 10   

251 Złączka z gw.wew. 16x1/2 ppsu szt. 10   

252 Pierścień pełny 14/2A szt. 50   

253 Rura kan-term fi 14/2,0 mb 80   

254 Rura kanalizacyjna fi 110/500    szt. 3   

255 Rura Kanalizacyjna fi 110/1000    szt. 2   

256 Rura Kanalizacyjna fi 110/315  szt. 3   

257 Rura Kanalizacyjna fi 50/1000  szt. 4   

258 Rura Kanalizacyjna fi 50/500 szt. 4   

259 Rura Kanalizacyjna fi 50/315 szt. 4   

260 Kolano kanalizacyjne fi 110 < 15 szt. 2   

261 Kolano kanalizacyjne fi 110 < 30 szt. 2   

262 Kolano kanalizacyjne fi 110< 45 szt. 2   

263 Kolano kanalizacyjne fi 110 < 67 szt. 2   

264 Kolano kanalizacyjne fi 110 <89 szt. 2   

265 Kolano kanalizacyjne fi 50 < 15 szt. 4   

266 Kolano kanalizacyjne fi 50 < 30 szt. 4   

267 Kolano kanalizacyjne fi 50< 45 szt. 4   

268 Kolano kanalizacyjne fi 50 < 67 szt. 4   

269 Kolano kanalizacyjne fi 50 <89 szt. 4   

270 Redukcja kanalizacyjna 110/50 szt. 4   

271 Redukcja kanalizacyjna 50/32 szt. 4   

272 Trójnik kanalizacyjny fi 110 <45 szt. 3   

273 Trójnik kanalizacyjny 110/50<45 szt. 2   

274 Trójnik kanalizacyjny 110/50<67 szt. 2   

275 Trójnik kanalizacyjny 110/50<90 szt. 2   

276 Środek poślizgowy 500ml szt. 10   

277 Rura 3/4" PCV do klejenia mb 15   

278 Trójnik 3/4" kw/kw PCV do klejenia szt. 10   



 

279 Kolano 3/4" kw/kw PCV do klejenia szt. 10   

280 Złączka kw/gz 3/4" PCV do klejenia szt. 10   

281 Kolano kw/gw 3/4" PCV do klejenia szt. 10   

282 Klej do PCV 250ml PCV do klejenia szt. 10   

283 Odtłuszczacz do PVC szt. 5   

284 Kanał wentylacyjny 100 SPIRO ocynk -3m szt. 2   

285 Kolano SPIRO 45/100 ocynk szt. 1   

286 Trójnik 90/100/100 SPIRO ocynk szt. 1   

287 Kratka wentylacyjna fi100 szt. 1   

288 Zawór wentylacyjny uniwersalny fi100 szt. 1   

289 Przepustnica wentylacyjna fi100 szt. 1   

290 Łącznik fi100 stalowy cynk. Do wentylacji szt. 2   

291 Blachowkręty 2,9x13mm (opakowanie 100szt) szt. 1   

292 Wentylator kanałowy szt. 1   

293 Tryskacze do instalacji ppoż. szt. 6   

294 Uchwyt do rur instalacji ppoż. stalowych 34mm szt. 10   

295 Uchwyt do rur instalacji ppoż. stalowych 27mm szt. 10   

296 Uchwyt do rur instalacji ppoż. stalowych 22mm szt. 10   

297 RAZEM  

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:    

1. W kolumnie nr V należy podać cenę jednostkową w zł brutto za 1 jednostkę miary wyrażoną w sztukach, 

zestawach, kompletach, metrach  i kilogramach;  

2. Wszystkie pozycje w powyższym formularzu cenowym powinny być wypełnione. Niewycenienie w tabeli 

chociażby jednego z zamawianych wyjazdów spowoduje odrzucenie oferty. 

3. W kolumnie nr VI należy podać iloczyn ceny jednostkowej brutto (z kolumny nr V) i ilości zamawianego 

asortymentu (z kolumny nr IV). 

4. Ceny w kolumnach V i VI winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. W poz. nr 297 tabeli należy podać sumę wartości z kol. nr VI. 

6. W przypadku omyłki, Zamawiający przyjmie, iż poprawnie podano cenę jednostkową brutto (kolumna  nr V). 

                                      

 

  ............................................................. 
 /podpis upełnomocnionego(ych)   

       przedstawiciela(i)Wykonawcy/ 

  



 

 

Załącznik nr 2D do SIWZ – formularz cenowy 

IV część zamówienia - Dostawa materiałów elektrycznych 

 

L.p

. 

Specyfikacja techniczna zamawianego 

asortymentu  

Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena  

jednostkowa 

w zł brutto za  

Wartość 

łączna 

brutto w zł 

I II III IV V VI 

1 kable panel PV 4mm2 szt. 20   

2 złączka mc4 para szt. 20   

3 
Wyłącznik  różnicowoprądowy  –  RCD  25A,  3-

fazowy 4P 
szt. 5   

4 Wyłącznik różnicowo-prądowy AC 25 A  2P szt. 5   

5 Wyłącznik nadprądowy C 25 A 3P szt. 5   

6 Wyłącznik nadprądowy C 25 A 1P szt. 5   

7 Wyłącznik nadprądowy B 16 A 1P szt. 5   

8 Rozłącznik główny 63 A 3P szt. 5   

9 Stycznik instalacyjny 25 A 4P  szt. 5   

10 Stycznik instalacyjny 20 A 2P szt. 5   

11 gniazdo  wtykowe na szynę szt. 5   

12 Lampka sygnalizacyjna 3 fazy szt. 5   

13 Rozdzielnica natynkowa  3-rzedowa, 3 x 12 szt. 5   

14 Przewody  giętkie  Lgy niebieski 1,5mm2 m 100   

15 Przewody  giętkie  Lgy czerwony 1,5mm2 m 100   

16 Przewody  giętkie  Lgy czarny 1,5mm2 m 100   

17 Przewody  giętkie  Lgy brązowy 1,5mm2 m 100   

18 Przewody  giętkie  Lgy żółty 1,5mm2 m 100   

19 Przewody  giętkie  Lgy niebieski 2,5mm2 m 100   

20 Przewody  giętkie  Lgy czerwony 2,5mm2 m 100   

21 Przewody  giętkie  Lgy czarny 2,5mm2 m 100   

22 Przewody  giętkie  Lgy brązowy 2,5mm2 m 100   

23 Przewody  giętkie  Lgy żółty 2,5mm2 m 100   

24 Gniazda natynkowe podwójne z bolcem szt. 4   

25 Puszki rozgałęźne natynkowe z osprzętem szt. 4   

26 przyciski na szynę TH czerwony szt. 2   

27 przyciski na szynę TH zielony szt. 2   

28 lampy piwniczne + żarówka szt. 8   

29 Przewód elektryczny płaski 3 x 1,5mm2 m 100   

30 Przewód elektryczny płaski 3 x 2,5 mm2 m 100   

31 Wyłącznik natynkowy podwójny szt 4   

32 Wyłącznik natynkowy pojedynczy szt. 4   

33 łącznik schodowy natynkowy szt. 4   

34 łącznika krzyżowy natynkowy szt. 4   

35 kostki łączeniowe 1,5mm2 po 10szt szt. 3   

36 kostki łączeniowe 2,5mm2 po 10szt szt. 3   

37 kostki samozaciskowe 1,5mm2 szt. 50   



 

38 kostki samozaciskowe 2,5mm2  szt. 50   

39 tuleje do kabli 1,5 szt. 200   

40 tuleje do kabli 2,5 szt. 200   

41 tuleje do kabli 4,0 szt. 100   

42 Szyna TH 35 - 2m szt. 6   

43 Korytko elektroinstalacyjne KE 15/32 -2m szt. 15   

44 
Salmiak w kamieniu (chlorek amonu) metalowe 

opakowanie 
szt. 1   

45 

Pasta do lutowania miękkiego powierzchni 

cynowanych, miedzianych, mosiężnych, 

niklowanych, pobielania końcówek przewodów 

itp. Opakowanie metalowe. Pojemność 30g 

szt. 2   

46      

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:    

1. W kolumnie nr V należy podać cenę jednostkową w zł brutto za 1 jednostkę miary wyrażoną w sztukach 

i metrach;  

2. Wszystkie pozycje w powyższym formularzu cenowym powinny być wypełnione. Niewycenienie w tabeli 

chociażby jednego z zamawianych wyjazdów spowoduje odrzucenie oferty. 

3. W kolumnie nr VI należy podać iloczyn ceny jednostkowej brutto (z kolumny nr V) i ilości zamawianego 

asortymentu (z kolumny nr IV). 

4. Ceny w kolumnach V i VI winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. W poz. nr 46 tabeli należy podać sumę wartości z kol. nr VI. 

6. W przypadku omyłki, Zamawiający przyjmie, iż poprawnie podano cenę jednostkową brutto (kolumna  nr V). 

                                      

 

  ............................................................. 
 /podpis upełnomocnionego(ych)   

       przedstawiciela(i)Wykonawcy/ 

 

 

 

                                     / 



 

Załącznik 3 do SIWZ  

Uwaga: Składa każdy wykonawca wraz z ofertą! 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu 

 

Zamawiający: 

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły,  

ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok 
 

Składając ofertę w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa 

zużywalnych narzędzi oraz materiałów budowlanych, sanitarnych i elektrycznych  

w ramach  projektu Wiemy więcej – budujemy więcej prowadzonego przez Zespół Szkół 

Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły w Białymstoku, oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdz. 

IV SIWZ. 

 

.................................., dnia .................................... .............................................................. 

(podpis osoby upoważnionej do 

reprezentacji) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW
1
: 

 

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

Zamawiającego w Rozdz. V   SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

w następującym zakresie: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

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

 

                                                 
1
 Tylko jeśli dotyczy danego wykonawcy. W przeciwnym przypadku pozostawić niewypełnione lub przekreślić. 



 

Załącznik Nr 3a do SIWZ 

Uwaga: Składa każdy wykonawca wraz z ofertą! 

 

Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. o braku 

podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 

Zamawiający: 

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły,  

ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Składając ofertę w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa zużywalnych narzędzi oraz 

materiałów budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w ramach  projektu Wiemy więcej – budujemy więcej 
prowadzonego przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły w Białymstoku, oświadczam, co 

następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 oraz art. art. 25 ust. 5 pkt 1  Pzp. 

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

       …………………………………………………… 

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela) 

 

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 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 Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela) 

 

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 Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela) 

 

 

 



 

Załącznik Nr 4 do SIWZ 

Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 

dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas 

sesji otwarcia ofert! 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.  

 

Zamawiający: 

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły,  

ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok 
 

Oświadczenie wykonawcy  

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

 Składając ofertę w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa zużywalnych narzędzi 

oraz materiałów budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w ramach  projektu Wiemy więcej – budujemy 

więcej prowadzonego przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły w Białymstoku, oświadczam/y, że: 

1. nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (t. jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 184 ze zm.)* 

2. po zapoznaniu się z listą Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

a) nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (t.jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 184 ze zm.) z żadnym z tych Wykonawców* 

b) należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (t.jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 184 ze zm.) z następującym (-i) Wykonawcą (-ami):* 

……………………………………………………………………………………………………………… ** 

 

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

       ………………………………………………………….. 
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela) 

 

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 Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela) 

 

 

**wskazać nazwę/firmę Wykonawcy(-ów), który(-rzy) złożył(-li) oferty w niniejszym postępowaniu i z którym(-i) Wykonawca składający 

oświadczenie należy do tej samej grupy kapitałowej 

Art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 184 ze zm.) – pod pojęciem 

grupy kapitałowej należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 

przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

W przypadku wyboru pkt 1 niniejszego oświadczenia, Wykonawca może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. 

W przypadku wyboru pkt 2 lit. a lub b niniejszego oświadczenia, Wykonawca składa oświadczenie w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji wskazanych w art. 86 ust. 5 ustawy.  



 

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy 

 
zawarta w dniu ............................ 2017 r. w Białymstoku pomiędzy  

NABYWCĄ: Miasto Białystok – Urząd Miejski w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, 

NIP: 542 030 46 37 ODBIORCA: Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S.W.Bryły  

w Białymstoku, u. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok reprezentowanym przez:  

1. ……………………………………….. – …………………………………………………………., 

zwanym w dalszych postanowieniach umowy Zamawiającym,  

a: 

............................................................................................................. z siedzibą ………… przy 

ul. ……………………………wpisanym do ……………… prowadzonym przez …………………….   

NIP ....................., REGON ……………………………. 

reprezentowanym przez: 

1. ............................................................................................................................................. 

zwanym w dalszych postanowieniach umowy Wykonawcą. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), w ramach projektu: 

Wiemy więcej – budujemy więcej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, 

Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na 

rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałanie 3.3.1  Kształcenie zawodowe młodzieży na 

rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. 

zwanym w dalszych postanowieniach umowy Wykonawcą. 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa zużywalnych narzędzi oraz materiałów budowlanych, 

sanitarnych i elektrycznych w zakresie części:  …………………………… 

……………………………. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób dostawy określony został w opisie 

przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy 

i nie przysługują mu względem Zamawiającego roszczenia z tytułu poniesienia dodatkowych 

kosztów. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamówione pomoce dydaktyczne na swój koszt do siedziby 

Zamawiającego tj. do Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły, ul. Słonimska 

47/1, 15-029 Białystok.  

5. Wszelkie szkody powstałe podczas przewozu transportem realizowanym przez Wykonawcę 

obciążają Wykonawcę.   

6. Zamawiający zgłosi Wykonawcy zamówienie częściowe w formie pisemnej lub faksem, określając 

asortyment oraz ilość dostawy. 

7. Wykonawca w cenie oferty zapewni transport, rozładunek oraz wniesienie dostarczonego towaru do 

pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 



 

8. Rozładunek, wniesienie oraz odbiór dostarczonego towaru odbywać się będzie w dni robocze dla 

Zamawiającego w godzinach 8.00 – 14.00.  

9. Odbiór dostarczonego towaru zostanie potwierdzony w formie pisemnej przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

10. Za datę dostawy przyjmuje się dzień podpisania bez zastrzeżeń przez wyznaczonych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy Protokołu Odbioru Dostawy, a data jego podpisania uważana będzie 

za termin realizacji zamówienia. 

11. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania dostarczonego towaru w terminie 5 dni roboczych od 

dnia dostawy. 

12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków w ilościach lub wad dostarczonego towaru 

albo niezgodności towaru z opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany na koszt 

własny odpowiednio do uzupełnienia braków ilościowych lub do wymiany towaru na wolny od wad 

w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.  

13. Do uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dostarczonego towaru mają zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego. Postanowienia punktu poprzedzającego stosuje się odpowiednio. 

§ 2 

1. Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 30 września 2018 r. w zakresie 

każdej z części zamówienia. 

2. Termin realizacji pierwszej dostawy wynosił będzie …..  roboczych od daty zgłoszenia 

3. Wykonawca zrealizuje każde zgłoszone przez Zamawiającego zamówienie częściowe w terminie 

10 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

 

§ 3 

1. Do każdego urządzenia musi być dołączona podpisana karta gwarancyjna (jeżeli produkt posiada 

kartę gwarancyjną producenta). 

2. Przekazanie przedmiotu dostawy zostanie dokonane na protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym 

przez obie strony potwierdzającym kompletność dostawy zgodnie z zamówieniem. Podpisanie 

protokołu i odbiór asortymentu w ramach dostawy nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłaszania 

reklamacji z tytułu jego jakości. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących jakości 

dostarczonych przedmiotów umowy za pomocą pism, faksu lub poczty elektronicznej, które to formy 

są wiążące dla Wykonawcy. 

3. Ewentualne reklamacje dostawy z tytułu jakości lub ilości towaru składane będą Wykonawcy 

pisemnie lub za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej, niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 24 godzin od 

złożenia reklamacji, a w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważać się będzie w całości za 

uznaną przez Wykonawcę. 

5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni 

roboczych wymienić towar na wolny od wad, bądź uzupełnić braki ilościowe, na własny koszt. 

§ 4 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 

a) pierwsza część zamówienia  – za łączną cenę  ................................ zł brutto, słownie: 

................................................................................... zł, w tym należny podatek VAT; 



 

b) druga część zamówienia – za łączną  cenę ................................ zł brutto, słownie: 

.............................................................................. zł, w tym należny podatek VAT; 

c) trzecia część zamówienia – za łączną  cenę ................................ zł brutto, słownie: 

.............................................................................. zł, w tym należny podatek VAT; 

d)  czwarta część zamówienia – za łączną  cenę ................................ zł brutto, słownie: 

.............................................................................. zł, w tym należny podatek VAT; 

Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ………………………. zł brutto, 

(słownie: …………………………………………………….. zł brutto) w tym należny podatek VAT 

2. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu umowy, w tym 

koszt opakowania, dostarczenia do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu oraz 

wszelkie należne podatki. 

3. Zapłata za każdą zrealizowaną dostawę nastąpi przelewem po jej wykonaniu na podstawie protokołu 

odbioru, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze nie wcześniej jednak i pod warunkiem przekazania środków finansowych 

przez instytucję pośredniczącą. 

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie spowodowanego niedostępnością środków dotacji przyznanej 

Zamawiającemu na realizację Projektu, Wykonawca nie naliczy odsetek z tytułu opóźnienia, co nie 

uchybia roszczeniu o zapłatę kwoty głównej. 

5. Faktura będzie wystawiona na adres: 

NABYWCA: 

Miasto Białystok – Urząd Miejski w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, NIP: 

542 030 46 37 

ODBIORCA: 

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S.W. Bryły w Białymstoku, u. Słonimska 47/1, 15-

029 Białystok – ZSBG 

i dostarczone do siedziby Zamawiającego w Białymstoku. 

6. Strony przyjmują, że datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 

Strony wyznaczają koordynatorów zobowiązanych do wzajemnej współpracy w zakresie całokształtu 

działań związanych z wykonywaniem postanowień umowy: 

a) Zamawiający –  .................................. tel./fax …………………; kom. ………………… 

b) Wykonawca –  .................................. tel./fax …………………; kom. ………………….. 

 

 § 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % 

wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 dotyczącej danej części zamówienia, za 

nieuzasadnione zerwanie umowy. 

2. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z realizacji dostawy w ustalonym terminie 

określonym odpowiednio w § 2 ust. 2 lub 3 niniejszej umowy, na Wykonawcę będzie nałożona kara 

umowna w wysokości 0,5 % wartości brutto dotyczącej  danej części zamówienia za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie tego terminu. 



 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 

kary umowne w przypadku, gdy nie pokryją wartości poniesionych szkód.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niewykonania przez Wykonawcę 

jakiegokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. Będzie to potraktowane jak nieuzasadnione 

zerwanie umowy przez Wykonawcę i wywoła skutek w postaci konsekwencji określonych w ust. 1 

niniejszego paragrafu.  

§ 8 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn określonych w art. 145 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579). 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Spory, jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w 

drodze negocjacji, a jeżeli okaże się to niemożliwe, rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny 

właściwy dla Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Integralną część umowy stanowi: 

a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do umowy), 

b) wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 2 do umowy), 

c) opis przedmiotu zamówienia – rozdział II SIWZ (załącznik nr 3 do umowy), 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:  jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający                                                                                                      Wykonawca 

 

 

 


