
 

  1 
 
 
 

 
ZAŁ ĄCZNIK  NR 1  

 
 
 
……………………………….    ……………………………………                   
/Pieczęć Wykonawcy/                                                                                                  /  Miejscowość /          / Data / 

 

OFERTA CENOWA 
Nazwa i siedziba Wykonawcy  ................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
telefon .......................... fax ........................... e-mail: ............................@.................................   
 
 
Osoba reprezentująca Wykonawcę: ............................................................................................. 
składamy niniejszą ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o zamówienie publiczne w 
trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Zwalczanie komarów na terenie gminy Rewal oraz 
deratyzacja oraz dezynsekcja na terenie gminy Rewal - w latach  2012-2015”. 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym    Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

I część zadania: 

Zwalczanie komarów na terenie gminy Rewal  
 

                                                    ……….……….….……………..…zł    brutto  rocznie 

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

 

II część zadania: 

Deratyzacja oraz dezynsekcja na terenie gminy Rewal - w latach  2012-2015 
 

                                                 ……….……….….……………..…zł    brutto rocznie   

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

 

2. Deklarujemy wykonanie zadania w terminie:  
 
1.    od dnia 16 kwietnia 2012 roku do dnia 30 września 2012 roku; 

2.    od dnia 01 kwietnia 2013 roku do dnia 30 września 2013 roku; 

3.    od dnia 01 kwietnia 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku; 
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4.    od dnia 01 kwietnia 2015 roku do dnia 30 września 2015 roku. 

 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia                   

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do  
przygotowania oferty i wyceny prac (dokonaliśmy wizji lokalnych na terenie budowy w celu 
uwzględnienia wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia). 

 

4. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Umowa o roboty 
budowlane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umów na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany                  w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

6. Zastrzeżenie wykonawcy: 
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca  
zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą 
być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 
1. ………………………………..………………………………………………………….. 
2.  ...………………………………………………………………………………………… 

7. Podwykonawcom zamierzamy / nie zmierzamy* powierzyć wykonanie następujących               
części zamówienia: 
1…………………………………………………………………………………………… 

      2…………………………………………………………………………………………… 
* niepotrzebne skreślić   

 
8. W przypadku realizacji robót z udziałem Podwykonawców obowiązują przepisy art. 6471 K.c. 
9. Informujemy, że nasza oferta składa się z ….......... stron. 
 
Załączniki do niniejszej oferty: 
 
1. załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp   
2. załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24 ustawy - Pzp   
3. załącznik nr 4 - Potencjał kadrowy4.      
4. Wykaz wykonanych usług o wartości min. 40.000,00 zł 
5. …………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             ……….......................................................................................... 
                                                                               /Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej/                                                        
 
 
 
 
 
 



 

  3 
 
 
 

 
ZAŁ ĄCZNIK NR 2 

 
 

……………………………….    ……………………………………                   
/Pieczęć Wykonawcy/                                                                                                  /  Miejscowość /          / Data / 

 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

 
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
 
„ Zwalczanie komarów na terenie gminy Rewal oraz deratyzacja oraz dezynsekcja 

na terenie gminy Rewal - w latach  2012-2015” 
 
 
wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), które dotyczą: 
 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia  
 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
 
                                                                              ……….......................................................................................... 
                                                                               /Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej/                                                        
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ZAŁ ĄCZNIK NR 3 
 
 
 
 
 
 

……………………………….    ……………………………………                   
/Pieczęć Wykonawcy/                                                                                                  /  Miejscowość /          / Data / 

 
                                                                          
 
 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 
 

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na mocy art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 

 
dotyczy zamówienia publicznego pn.   

 
„Zwalczanie komarów na terenie gminy Rewal oraz deratyzacja oraz dezynsekcja 

na terenie gminy Rewal - w latach  2012-2015” 
 
 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia publicznego z wyżej 
wskazanego postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.) 

 
 
 
 
 
                                                                              ……….......................................................................................... 
                                                                               /Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej/                                                        
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ZAŁ ĄCZNIK NR 4 
 
 
……………................................ 
        ( miejscowość i data) 
 
 
 
 

........................................... 
        pieczątka Wykonawcy 

 

                 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
Zadanie:  „Zwalczanie komarów na terenie gminy Rewal oraz deratyzacja oraz 
dezynsekcja na terenie gminy Rewal - w latach  2012-2015” 
 

 
Lp.  

 
Imi ę i nazwisko 

 
Nr dokumentu 

potwierdzającego 

przeszkolenie 

Podstawa dysponowania 
osobami 

   

 

 

  

 

  

  

 

  

    

    

 
 

Oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia. 
 
 
 
 

......................................................... 
Podpis(y) osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 5 

 
   UMOWA DLA CZĘSCI  I   

  
U M O W A   NR   ID.272.08.01.2012 

na zwalczanie komarów w gminie Rewal w latach 2012-2015 

 

 

zawarta w dniu ........................................ w Rewalu pomiędzy Gminą Rewal,  

w imieniu której działa Wójt Gminy Rewal – Robert Skraburski  

przy kontrasygnacie skarbnika – Seweryna Babiło 

z siedzibą w Rewalu, ul. Mickiewicza 19 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” a 

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

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

zwany w dalszej części „Wykonawcą”  

w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Nr 113, poz. 759), postępowanie ................................................... 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy  są usługi  polegające na prowadzeniu monitoringu i  zwalczaniu komarów na terenie gminy Rewal 

na obszarze  ok.400 ha zgodnie z załączonym załącznikiem  do umowy, w tym: 

• grunty pod rowami – 19 ha 

• lasy i zadrzewienia – ok. 16 ha 

• grunty zabudowane i zurbanizowane – ok. 257 ha  

• grunty pod wodami – ok. 50 ha, 

• inne – ok. 58 ha. 

2. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy zwrócić uwagę w szczególności na niżej wymienione obszary: 

• pas leśny wzdłuż wybrzeża (tereny wydmowe i klifowe), 

• dojścia plażowe, 

• tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w miejscowości Pobierowo, 

• kanały i rowy melioracyjne, 

• tereny zieleni urządzonej, zieleńce oraz parki o charakterze leśnym,  

• tereny położone po obu stronach kanału Łiwia Łuża, 

• ścieżki rowerowe, 

• obszary znajdujące się w sąsiedztwie Jeziora Łiwia Łuża. 

3. Przedmiot umowy wykonywany będzie  przez osoby posiadające niezbędną wiedzę w tym zakresie, przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu i środków biobójczych (grupa 18, kategoria III, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 

2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia) o odpowiednim stężeniu pozwalającym 

na zwalczanie zarówno osobników dorosłych, jak i larw komarów przy zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. 

Zastosowane produkty musza być zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie 

kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych ( Dz. U. Nr 171, poz. 1666, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 243,poz. 

2440, Dz. U. z 2007 Nr 174, poz.1222).  

4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany poprzez: 
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• przeprowadzenie odkomarzania terenów zieleni gminy Rewal aparatami spalinowymi, ręcznymi bądź 

zamgławiaczami termicznymi. 

• prowadzenie biologicznego monitoringu na terenie gminy Rewal ze szczególnym uwzględnieniem: 

- określenia dynamiki rozwoju komarów w celu wykonania oprysku zwalczającego formy larwalne tych owadów 

w środowisku wodnym, 

- analizy składu gatunkowego pod kątem doboru odpowiedniego typu biopreparatu,  

- wykonania regularnych zabiegów zwalczania larw komarów zgodnie z rozwojem populacji; 

• Wykonanie zabiegów zwalczających komary w postaci dorosłej na bieżąco jak i interwencyjnie, po otrzymaniu 

zgłoszenia od „Zamawiającego”; 

• Zapewnienie warunków bezpieczeństwa dla zwierząt i ludzi podczas wykonywania zabiegów; 

• Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami producenta wykorzystywanych 

środków; 

• Kontrolowanie dynamiki rozwoju populacji komarów w szczególności wzdłuż kanału Łiwia Łuża, Jeziora Łiwia Łuża  oraz 

kanałów i rowów melioracyjnych położonych w okolicy oczyszczalni ścieków w miejscowości Pobierowo; 

• Współpraca z sołtysami poszczególnych miejscowości. 

 

§ 2 

Zwalczanie komarów (odkomarzanie) będzie prowadzone przez Wykonawcę na terenie gminy Rewal na powierzchni  ok. 400 

ha ustalonych w załączniku nr 1 do umowy, w miejscowościach Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Śliwin, Niechorze oraz 

Pogorzelica. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić monitoring  poprzez: 

• kontrolowanie stadium rozwoju larw oraz owadów dorosłych komarów wraz z prowadzeniem książki  raportów; 

• ustalanie na bieżąco miejsca, terminów, ilości zabiegów oraz  rodzajów i stężenia preparatów, które należy użyć do 

przeprowadzenia zabiegów odkomarzania; 

• dokonanie oceny skuteczności wykonywanych zabiegów zwalczania komarów na terenie gminy Rewal; 

2. Materiały z prowadzonego monitoringu  mają być dostępne dla Zamawiającego na każde jego żądanie.  

3. Wykonawca zobowiązuje się także, przeprowadzać odkomarzanie interwencyjne, po zgłoszeniu takiej potrzeby przez  

pracownika Urzędu Gminy w Rewalu bądź sołtysa danej miejscowości. 

 

§ 4 

1. Termin, częstotliwość, zakres i sposób  zabiegów zwalczania komarów ustalany będzie wg decyzji Wykonawcy, przy 

zachowaniu należytej staranności zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie  §1 ust 3. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zabiegów polegających na maksymalnym zmniejszeniu populacji komarów 

poprzez: wylewki, odymianie, omgławianie, mających na celu swobodne (nie uciążliwe) przebywanie osób na terenie gminy 

Rewal.  

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  ciągłości  świadczenia  usług, o których  mowa w § 1, 2 i 3 umowy. 

4.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za przeprowadzane zabiegi  zwalczania komarów i ich skuteczność. 

5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego  zobowiązany jest do przedstawienia  do wglądu posiadanych środków 

biobójczych zwalczających larwy komarów i dorosłych osobników. 

 

§ 5 

1.  Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i dysponuje sprzętem wymaganym do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należyta starannością. 
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2. Przy wykonaniu umowy Wykonawca, ponosi odpowiedzialność za: 

• kompetentne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy, 

• wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego przez osoby, którymi się posłużył. 

3. Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia, objętego przedmiotem umowy, odpowiada za szkody wyrządzone osobom 

trzecim w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca odpowiada za jakość i skuteczność wykonywanych prac. 

 

§6 

Umowa została  zawarta na okres od 16 kwietnia 2012 r. do 30 września 2015 r. a jej realizacja będzie następowała okresowo 

tj. : 

• I okres od 16 kwietnia 2012 r. do 30 września 2012 r.; 

• II okres od 01 kwietnia 2013 r. do 30 września 2013 r.; 

• III okres od 01 kwietnia 2014 r. do 30 września 2014 r.; 

• IV okres od 01 kwietnia 2015 r. do 30 września 2015 r. 

                                                                                                      

§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie umowne  ryczałtowe roczne w wysokości brutto 

....................................................... (słownie; ........................................................................................................................) 

2. Wynagrodzenie miesięczne stanowić będzie 1/6 części kwoty wymienionej w ust.1.tj: wynagrodzenie umowne ryczałtowe 

miesięczne w wysokości ................................. zł brutto ................................... (słownie; 

................................................................................................................................................................................................)    

3. W cenie określonej w ust.1 mieści się całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty preparatów 

mikrobiologicznych, robocizny, sprzętu, monitoringu i innych. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez 

Sołtysów poszczególnych miejscowości gminy Rewal oraz  osobę wskazaną przez Zlecającego do koordynowania niniejszej 

umowy oraz oświadczenie wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z umową i zaleceniami producenta środków użytych do 

wykonania umowy zlecenia. 

5. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia faktury w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rewalu.  

6. Płatność zostanie dokonana na podstawie właściwie sporządzonej faktury VAT rozliczającej wartość usług,                     w 

terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy , na warunkach określonych                      

w § 7 niniejszej umowy. 

8. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy w nr …………………………………………… 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wysokości wynagrodzenia, wskazanego w   § 7 ust. 1 

w zakresie do 30 % wartości wskazanej przez Wykonawcę kwoty. 

10. Przedmiotowa zmiana, wskazana w pkt 1 niniejszego paragrafu, zostanie dokonana pisemnie Aneksem, niezwłocznie po 

przyjęciu budżetu przez Zamawiającego, nie później jednak, jak do dnia 10.03.  roku, którego dotyczy i zostanie dokonana na 

wniosek Zamawiającego.  

11. Zwiększenie lub zmniejszenie wartości umowy w danym roku skutkować będzie analogiczną (procentową) zmianą 

wykonywania przedmiotu umowy – w zakresie chronionej powierzchni lub terminu świadczenia umowy. Przedmiotowa zmiana 

zostanie dokonana Aneksem, o którym mowa w ust. 2 

12. Zmiana, o której mowa w niniejszym paragrafie, zostanie dokonana na wniosek Zamawiającego, w drodze negocjacji z 

Wykonawcą. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia w zakresie postanowień Aneksu, o którym mowa w ust. 2, umowa 

podlega automatycznemu rozwiązaniu z dniem 10.03. roku którego dotyczy. 
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§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do składania miesięcznych raportów z wykonywanych prac, podpisanych przez sołtysów 

poszczególnych miejscowości gminy Rewal. 

2. Odbiór miesięczny oraz ocena jakości wykonanej pracy dokonana będzie w obecności Stron umowy w formie 

miesięcznego protokołu końcowego odbioru prac, na podstawie sprawozdania podpisanego przez sołtysów miejscowości 

położonych w gminie Rewal w danym miesiącu sporządzonych przez Wykonawcę oraz zweryfikowanych przez sołtysów. 

  

§ 9 

1.Kierownikiem prac ustanowionym przez Wykonawcę jest ................................................................................................ 

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

2. Zamawiający upoważnia Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 

w Rewalu  do odbioru miesięcznego usługi zwalczania komarów (odkomarzania) na podstawie protokołów przedstawionych 

przez Komisję. 

 

§ 10 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będą 

następujące kary umowne: 

b) Wykonawca zapłaci za odstąpienie od umowy z przyczyn od niego zależnych karę w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego wymienionego w § 7 ust. 2; 

c) W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego w § 7 ust. 1 z zastrzeżeniem §  13; 

d) W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia rozpoczęcie wykonania umowy, Zamawiającemu oprócz żądania zapłaty kary 

umownej (pkt b), przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu, 

e) Za zwlokę w zapłacie wynagrodzenia przy  prawidłowo wystawionej fakturze Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe za każdy dzień zwłoki. Faktura obarczona błędem zostanie odesłana Wykonawcy bez prawa do naliczania 

odsetek za ten okres.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.          

 

§ 11 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty powstałe w wyniku niewłaściwie prowadzonych zabiegów 

odkomarzania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w zakresie świadczonej usługi najpóźniej w ciągu trzech dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 

Okres ubezpieczenia nie może być krótszy, niż okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca w ciągu siedmiu dni od daty 

zawarcia umowy doręczy Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej z dowodem opłaconej składki ubezpieczenia.  

 

§ 12 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy , o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego za prace wykonane do dnia  odstąpienia od umowy. 

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę za miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. Wypowiedzenie winno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności. 
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§13 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§14 

Wszelkie sprawy sporne powstałe w okresie obowiązywania niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwić polubownie. W 

przypadku nie dojścia do porozumienia między stronami, właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§15 

W sprawach nie uregulowanych w treści umowy mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§16 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

Zamawiający                                                                                                       Wykonawca  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

UMOWA DLA CZĘŚCI II 
    

U M O W A   NR   ID.272.08.02.2012 

Deratyzacja oraz dezynsekcja terenie gminy Rewal w latach  2012-2015 

 

 
 

 

zawarta w dniu ........................................ w Rewalu pomiędzy Gminą Rewal,  

w imieniu której działa Wójt Gminy Rewal – Robert Skraburski  

przy kontrasygnacie skarbnika – Seweryna Babiło 

z siedzibą w Rewalu, ul. Mickiewicza 19 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” a 

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

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

zwany w dalszej części „Wykonawcą”  

w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
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zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Nr 113, poz. 759), postępowanie ........................................................................ 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na prowadzeniu monitoringu i zwalczaniu szczurów oraz  neutralizacji 

gniazd owadów (szerszenie, mrówki) na terenie gminy Rewal na obszarze ok. 350 ha zgodnie z załączonym załącznikiem  do 

umowy, w tym: 

•  grunty pod rowami – ok. 19 ha, 

• lasy i zadrzewienia – ok. 16 ha, 

•  grunty zabudowane i zurbanizowane – ok. 257 ha,  

•  inne – ok. 58 ha. 

2. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy zwrócić uwagę w szczególności na niżej wymienione obszary: 

• pas leśny wzdłuż wybrzeża (tereny wydmowe i klifowe), 

• dojścia plażowe, 

• tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w miejscowości Pobierowo, 

• kanały i rowy melioracyjne, 

• tereny zieleni urządzonej, zieleńce oraz parki o charakterze leśnym,  

• tereny położone po obu stronach kanału Łiwia Łuża, 

• obszary znajdujące się w sąsiedztwie Jeziora Łiwia Łuża, 

• szkoły, przedszkola i świetlice. 

3. Zamówienie obejmuje: 

• Wykonanie na zlecenie Zamawiającego deratyzacji na terenie nieruchomości zarządzanych przez gminę Rewal               

z użyciem środków zapewniających wysoką skuteczność w zwalczaniu gryzoni, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

• Wykonanie według potrzeb i na zlecenie Zamawiającego na terenach nieruchomości zarządzanych przez gminę 

Rewal neutralizacji gniazd owadów (os, szerszeni, pszczół, itp.) umiejscowionych zarówno, w budynkach w ziemi, czy 

też na drzewach, polegającej na przeprowadzeniu, dezynsekcji oraz utylizacji pozostałości zgodnie z potrzebami;  

• Monitoring miejsc narażonych na miejsce występowania szczurów; 

• Wykonywanie deratyzacji interwencyjnej. 

4. Przedmiot zamówienia należy realizować poprzez: 

• Dobranie odpowiedniej metody zwalczania gryzoni (przy pomocy trutek: zawierających substancje 

przeciwkrzepliwe lub trucizny; przez trucizny kontaktowe, zwalczanie mechaniczne, oraz w szczególnych 

przypadkach przez gazowanie). 

• Zapewnienie warunków bezpieczeństwa dla zwierząt i ludzi podczas wykonywania zabiegów; 

• Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami producenta wykorzystywanych 

środków; 

• Kontrolowanie dynamiki rozwoju populacji szczurów oraz stały monitoring miejsc narażonych na występowanie 

gryzoni w szczególności wzdłuż kanału Łiwia Łuża, Jeziora Łiwia Łuża  oraz kanałów i rowów melioracyjnych 

położonych w okolicy oczyszczalni ścieków w miejscowości Pobierowo; 

• Współpraca z sołtysami poszczególnych miejscowości. 

 

§ 2 

Zwalczanie szczurów oraz insektów będzie prowadzone przez Wykonawcę na terenie gminy Rewal o powierzchni                   

ok. 350 ha ustalonych w załączniku nr 1 do umowy, w miejscowościach Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Śliwin, 

Niechorze oraz Pogorzelica. 
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§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić monitoring  poprzez: 

• kontrolowanie miejsc szczególnie narażonych na występowanie szczurów wraz z prowadzeniem książki raportów. 

• ustalanie na bieżąco miejsc, terminów, ilość zabiegów oraz rodzaj i stężenie preparatów, które należy użyć do 

przeprowadzenia zabiegów deratyzacji i dezynsekcji. 

• dokonywanie oceny skuteczności wykonywanych zabiegów zwalczania szczurów na terenie gminy Rewal 

opracować wnioski na lata następne w formie pisemnej. 

2. Materiały z prowadzonego monitoringu  mają być dostępne dla Zamawiającego na każde jego żądanie.  

3. Wykonawca zobowiązuje się także, przeprowadzać deratyzację i dezynsekcję interwencyjne, po zgłoszeniu takiej potrzeby 

przez  pracownika Urzędu Gminy w Rewalu bądź sołtysa danej miejscowości. 

 

§ 4 

1. Termin, częstotliwość, zakres i sposób  zabiegów deratyzacji i dezynsekcji ustalany będzie wg decyzji Wykonawcy, przy 

zachowaniu należytej staranności zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie  §1 ust 3. 

2. Wykonawca wykona zabiegi deratyzacji i dezynsekcji przy zastosowaniu urządzeń technicznie przeznaczonych do 

zwalczania szczurów, gwarantujących stałe stężenie preparatu w oparach cieczy roboczej oraz jednorodne rozprowadzenie 

środka, przy użyciu odpowiednich preparatów chemicznych wpisanych do rejestru właściwego ministra o dopuszczeniu do 

stosowania. Wymaga się, aby użyte środki  chemiczne posiadały wszelkie możliwe atesty i zezwolenia do stosowania ich w 

miejscach przebywania ludzi, zwierząt, roślin oraz innych organizmów żywych i nie szkodziły środowisku naturalnemu.  

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  ciągłości  świadczenia  usług, o których  mowa w § 1, 2 i 3 umowy. 

4.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za przeprowadzane zabiegi  i ich skuteczność. 

5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego  zobowiązany jest do przedstawienia do wglądu faktur zakupu posiadanych 

środków. 

 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i dysponuje sprzętem wymaganym do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należyta starannością. 

2. Przy wykonaniu umowy Wykonawca, ponosi odpowiedzialność za: 

• kompetentne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy, 

• wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego przez osoby, którymi się posłużył. 

3. Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia, objętego przedmiotem umowy, odpowiada za szkody wyrządzone osobom 

trzecim w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca odpowiada za jakość i skuteczność wykonywanych prac. 

 

 

§6 

Umowa została  zawarta na okres od 16 kwietnia 2012 r. do 30 września 2015 r. a jej realizacja będzie następowała okresowo 

tj. : 

• I okres od 16 kwietnia 2012 r. do 30 września 2012 r.; 

• II okres od 01 kwietnia 2013 r. do 30 września 2013 r.; 

• III okres od 01 kwietnia 2014 r. do 30 września 2014 r.; 

• IV okres od 01 kwietnia 2015 r. do 30 września 2015 r. 

                                                                                                      

§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie umowne ryczałtowe roczne w wysokości brutto 
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..................................................... (słownie; .......................................................................................................................................) 

2. Wynagrodzenie miesięczne stanowić będzie 1/6 części kwoty wymienionej w ust.1.tj: wynagrodzenie umowne ryczałtowe 

miesięczne  w wysokości................................. zł brutto(słownie;......................................................................................................)    

3. W cenie określonej w ust.1 mieści się całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty preparatów, robocizny, 

sprzętu, monitoringu i innych. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez 

Sołtysów poszczególnych miejscowości gminy Rewal oraz  osobę wskazaną przez Zlecającego do koordynowania niniejszej 

umowy oraz oświadczenie wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z umową i zaleceniami producenta środków użytych do 

wykonania umowy zlecenia. 

5. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia faktury w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rewalu.  

6. Płatność zostanie dokonana na podstawie właściwie sporządzonej faktury VAT rozliczającej wartość usług, w terminie                  

14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy , na warunkach określonych                      

w § 7 niniejszej umowy. 

8. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy w ……………………………………………………                 

nr …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wysokości wynagrodzenia, wskazanego w § 7 ust. 1 w 

zakresie do 30 % wartości wskazanej przez Wykonawcę kwoty. 

10. Przedmiotowa zmiana, wskazana w pkt 1 niniejszego paragrafu, zostanie dokonana pisemnie Aneksem, niezwłocznie po 

przyjęciu budżetu przez Zamawiającego, nie później jednak, jak do dnia 10.03.  roku, którego dotyczy i zostanie dokonana na 

wniosek Zamawiającego.  

11. Zwiększenie lub zmniejszenie wartości umowy w danym roku skutkować będzie analogiczną (procentową) zmianą 

wykonywania przedmiotu umowy – w zakresie chronionej powierzchni lub terminu świadczenia umowy. Przedmiotowa zmiana 

zostanie dokonana Aneksem, o którym mowa w ust. 2 

12. Zmiana, o której mowa w niniejszym paragrafie, zostanie dokonana na wniosek Zamawiającego, w drodze negocjacji z 

Wykonawcą. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia w zakresie postanowień Aneksu, o którym mowa w ust. 2, umowa 

podlega automatycznemu rozwiązaniu z dniem 10.03. roku którego dotyczy. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do składania miesięcznych raportów z wykonywanych prac, podpisanych przez sołtysów 

poszczególnych miejscowości gminy Rewal. 

 

§ 9 

5. Odbiór miesięczny oraz ocena jakości wykonanej pracy dokonana będzie w formie miesięcznego protokołu końcowego 

odbioru prac, na podstawie sprawozdania podpisanego przez sołtysów miejscowości położonych w gminie Rewal w danym 

miesiącu sporządzonych przez Wykonawcę. 

 

§ 10 

1. Koordynatorem niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest: Karolina Myroniuk – podinspektor ds. ochrony Środowiska w 

Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Rewal, tel. 91 38 49 017.   

2. Zamawiający upoważnia Koordynatora do odbioru miesięcznego usługi deratyzacji i dezynsekcji na podstawie 

miesięcznego protokołu końcowego odbioru prac, na podstawie sprawozdania podpisanego przez sołtysów miejscowości 

położonych w gminie Rewal w danym miesiącu sporządzonych przez Wykonawcę. 

 

§ 11 
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1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będą 

następujące kary umowne: 

a) Wykonawca zapłaci za odstąpienie od umowy z przyczyn od niego zależnych karę w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego wymienionego w § 7 ust. 2; 

b) W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego w § 7 ust. 1 z zastrzeżeniem §  13 ust. 1; 

c) W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia rozpoczęcie wykonania umowy, Zamawiającemu oprócz żądania zapłaty kary 

umownej (pkt b), przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu, 

d) Za zwlokę w zapłacie wynagrodzenia przy  prawidłowo wystawionej fakturze Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe za każdy dzień zwłoki. Faktura obarczona błędem zostanie odesłana Wykonawcy bez prawa do naliczania 

odsetek za ten okres.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.          

 

§ 12 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty powstałe w wyniku niewłaściwie prowadzonych zabiegów. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w zakresie świadczonej usługi najpóźniej w ciągu trzech dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 

Okres ubezpieczenia nie może być krótszy, niż okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca w ciągu siedmiu dni od daty 

zawarcia umowy doręczy Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej z dowodem opłaconej składki ubezpieczenia.  

 

§ 13 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy , o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego za prace wykonane do dnia  odstąpienia od umowy. 

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę za miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. Wypowiedzenie winno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§14 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§15 

Wszelkie sprawy sporne powstałe w okresie obowiązywania niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwić polubownie. W 

przypadku nie dojścia do porozumienia między stronami, właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§16 

W sprawach nie uregulowanych w treści umowy mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§17 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 
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Zamawiający                                                                                                       Wykonawca  

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Finansowanie zaplanowano w Dziale 900, Rozdziale 90095  

 

 

 

 


