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ZAŁ ĄCZNIK  NR 1  

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

 

OFERTA CENOWA 
Nazwa i siedziba Wykonawcy  ................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
telefon .......................... fax ........................... e-mail: ............................@.................................   
 
NIP nr ................................................                        REGON ................................................... 
 
Osoba reprezentująca Wykonawcę: ............................................................................................. 
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej nr*: ....................................................... z dnia ...................................................... 
 
składamy niniejszą ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o zamówienie publiczne w 
trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Wykonanie remontów cząstkowych dróg 
gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal”. 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym    

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

I część zadania: 

Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach twardych ulepszonych mieszankami mineralno-bitumicznymi przy 

użyciu recyklera (dotyczy nawierzchni bitumicznych 

 

                                                    ……….……….….……………..…zł    brutto  za 1 m2  

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

 

II część zadania: 

Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach twardych ulepszonych innych niż określone w zadaniu nr 1,  oraz 

chodników, zjazdów,  placów, parkingów z zastosowaniem identycznych materiałów z których są wykonane 

 

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

(słownie złotych: .…………….…………………………………………...............………………………) 
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III cz ęść zadania: 

Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach twardych nieulepszonych oraz gruntowych z zastosowaniem  

kruszywa łamanego 

                                               ……….……….….……………..…zł     brutto  za 1 m2  

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

2. Deklarujemy wykonanie zadania w terminie: od dnia 20.03.2012 r. do dnia 30.11.2012 r., z 
tym, że do dnia 30.04.2012 r. zostanie wykonane minimum 60% zakresu określonego w 
Zadaniu nr 1.   

 
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 kadrowy 
4.     załącznik nr 5 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
       posiadają wymagane uprawnienia 
5. załącznik nr 6 – Wykaz narzędzi 

6. …………………………………. 
7. …………………………………. 
                                                                             ……….......................................................................................... 
                                                                               /Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej/                                                        
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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.:  
 
„ Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie 

Gminy Rewal” 
 
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.   

 
„ Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie 

Gminy Rewal” 
 
 
 

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:  Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Rewal 
 

 
Lp.  

 
Imi ę i nazwisko 

 
Kwalifikacje  
zawodowe 

 
Doświadczenie/
wykształcenie 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

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 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
Oświadczam(my), że osoby wskazane w Załączniku nr 4, do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal” posiadają wymagane uprawnienia do 
wykonania zamówienia. 
 
 
 
 
 
                                                                              ……….......................................................................................... 
                                                                               /Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej/                                                      
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ZAŁ ĄCZNIK NR 6 
 

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

 

WYKAZ NARZ ĘDZI 
I.    Część I zamówienia: 
 

Lp. Nazwa urządzenia  Podstawa dysponowania 

urządzeniem* 

1 recykler  

2 sprężarka powietrzna  

3 skrapiarka  

4 palnik gazowy  

5 płyta wibracyjna  

6 przecinarka z diamentową tarczą do przecinania 

uszkodzonych warstw nawierzchni 

 

 

* własne, dzierżawa, użyczenie, inna umowa lub tytuł prawny  

 

II.   Część II zamówienia: 
 

Lp. Nazwa urządzenia  Podstawa dysponowania 

urządzeniem* 

1 płyta wibracyjna  

2 poziomica  

3 sprzęt do rozbierania uszkodzonej nawierzchni jak np. łopatki 

do czyszczenia spoin, młotków brukarskich, haków do 

wyciągania uszkodzonych płyt lub kostek betonowych 

 

4 ubijaki ręczne  

5 betoniarka do wytwarzania betonu i zaprawy oraz 

przygotowania podsypki cementowo-piaskowej 

 

 

* własne, dzierżawa, użyczenie, inna umowa lub tytuł prawny  

 

III.   Część II zamówienia: 
 

Lp. Nazwa urządzenia  Podstawa dysponowania 

urządzeniem* 

1 spycharka kołowa lub równiarka  

2 przewoźne zbiorniki na wodę wyposażone w urządzenia do 

jej rozpryskiwania 

 

3 płytowa zagęszczarka wibracyjna  

4 ręczny sprzęt do drobnych robót naprawczych jak łopaty, 

oskardy, ubijaki 

 

 

* własne, dzierżawa, użyczenie, inna umowa lub tytuł prawny.  

                                                                             ……….......................................................................................... 
                                                                               /Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej/     
                                                     

         ZAŁ ĄCZNIK NR 7 
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Umowa Nr ……………………….. 
 

W dniu ….. - ….. - …….. r. zawarto umowę pomiędzy:  
Gminą Rewal z siedzibą ul. Mickiewicza 19 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: 

• Wójta Gminy Rewal Roberta Skraburskiego 
             przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Seweryna Babiło   
 zwanym dalej Zamawiającym 
a 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
 
Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
ze zm.)   
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów cząstkowych 
dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal, w technologiach określonych w trzech 
następujących zadaniach: 
 
Zadanie nr 1 
Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach twardych ulepszonych mieszankami mineralno-
bitumicznymi przy użyciu recyklera (dotyczy nawierzchni bitumicznych) .                                                    
W zakres zadania 1 wchodzi: 

1. Odpowiednie oznakowanie oraz zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac 
2. Pionowe obcięcie krawędzi (piła do cięcia asfaltu) uszkodzenia na głębokość 

umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury 
geometrycznej np. prostokąta, 

3. Usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, w razie 
potrzeby osuszenie palnikiem gazowym 

4. Dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu,  
5. żwiru, piasku i pyłu.     
6. Spryskanie dna i boków naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją   
7. asfaltową w ilości 0,5 l/m2. 
8. Wypełnienie tak przygotowanego miejsca uprzednio wykonaną mieszanką mineralno-  

a. bitumiczną z recyklera, z nadmiarem na zagęszczenie  
9. W składzie mieszanki masy mineralno-bitumicznej należy uwzględnić odzysk   
10. destruktu oraz kory asfaltowej w ilościach 30% objętości masy 
11. Wyprofilowanie masy oraz zagęszczenie jej przy użyciu sprzętu mechanicznego w postaci 

płyty wibracyjnej 
 

Zadanie nr 2 
Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach twardych ulepszonych innych niż określone w zadaniu 
nr 1,  oraz chodników, zjazdów,  placów, parkingów z zastosowaniem identycznych materiałów z 
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których są wykonane. 
W zakres zadania 2 wchodzi: 

1. Odpowiednie oznakowanie oraz zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac 
2. Likwidacja deformacji powstałych na skutek eksploatacji poprzez rozebranie istniejącej 

nawierzchni oraz ponownym jej ułożeniu na uprzednio wykonanej podbudowie oraz 
podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej (w zależności od rodzaju konstrukcji 
występującej w miejscu wykonywanej naprawy) z dowiązaniem do istniejących spadków 
poprzecznych i podłużnych  

3. Wymiana uszkodzonych elementów nawierzchni w postaci kostki brukowej betonowej, 
kostki kamiennej, płyt chodnikowych, płyt ażurowych z zastosowaniem tożsamych 
materiałów pod względem kolorystycznym i geometrycznym występujących w miejscu 
wykonywanej naprawy z dowiązaniem do istniejących spadków poprzecznych i podłużnych 

4. Powierzchnie nawierzchni w miejscach wykonywanej naprawy należy zaspoinować  
piaskiem  

5. Wymiana bądź ponowne ułożenie uszkodzonych lub wadliwie posadowionych krawężników 
wraz z wykonaniem lawy betonowej z oporem z betonu C12/15, oraz obrzeży chodnikowych. 

 
Zadanie nr 3 
Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach twardych nieulepszonych oraz gruntowych z 
zastosowaniem  kruszywa łamanego . 
 
W zakres zadania 3 wchodzi: 
1. Odpowiednie oznakowanie oraz zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac 
2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z błota  
3. Wycięcie uszkodzonych miejsc oskardem na głębokość nie mniejszą niż głębokość wyboju 

nadając im kształt prostokątów o bokach równoległych i prostopadłych do osi drogi (boczne 
ścianki łaty należy wyciąć pionowo) 

4. Wypełnienie wyboju mieszanką optymalną kruszyw naturalnych frakcji 0÷31,5 [mm], z 
nadmiarem na zagęszczenie. 

5. Wyprofilowanie oraz zagęszczenie naprawianego wyboju przy użyciu sprzętu mechanicznego 
w postaci płyty wibracyjnej o nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m2 

6. Po zagęszczeniu należy powierzchnię naprawianego wyboju pokryć miałem kamiennym lub 
mieszanką kruszywa naturalnego frakcji 0 ÷ 4 [mm] . 

 
2.  Zamawiający dopuszcza możliwość usuwania kolein, zagłębień i wybojów przy użyciu   
     równiarki. 
 

§ 2 
1. Strony ustalają ceny jednostkowe , w oparciu o które Wykonawca będzie rozliczał usługę, w  

 następujących wysokościach: 
a) Realizacja zakresu określonego w zadaniu nr 1 za cenę ……….…. zł brutto za 1m2 

wykonanego remontu cząstkowego, 
   b)  Realizacja zakresu określonego w zadaniu nr 2 za cenę ……….…. zł brutto za 1m2 
         wykonanego remontu cząstkowego, 
   c)   Realizacja zakresu określonego w zadaniu nr 3 za cenę ……….…. zł brutto za 1m2 
         wykonanego remontu cząstkowego. 
2. Wartość wykonanych prac, w poszczególnych częściach zamówienia nie będzie przekraczała 

niżej podanej kwoty: 
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                    Zadanie 1 – 160.000,00 zł brutto 
                    Zadanie 2 – 80.000,00   zł brutto 
                    Zadanie 3 – 60.000,00   zł brutto 
3. Zamawiający dopuszcza przesuniecie finansowania w poszczególnych częściach zadaniach, w 

sytuacji nie wykorzystania wskazanej kwoty, z zastrzeżeniem, że wartość ogółem wykonanych 
prac nie może być większa nić 300.000,00 zł brutto. 

§ 3 
1.  Przedmiotowa usługa wykonywana będzie w terminie od dnia 20.03.2012r. do dnia      
     30.11.2012r., (z zastrzeżeniem, że do dnia 30.04.2012r. zostanie wykonane minimum 60%  
      zakresu określonego w Zadaniu nr 1.  
2.  W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub przyczyn  
      technologicznych powodujących konieczność całkowitego przerwania prac, co zostanie  
       potwierdzone przez Zamawiającego, termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony o taka    
       ilość dni kalendarzowych na jaka roboty zostały przerwane).                                                                                                 
 

§ 4 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  ustalone w oparciu o 

stawki  ustalone w § 2 pkt 1 . 
2. Wykonawca będzie zobligowany do prowadzenia na bieżąco zestawienia wszystkich 

wykonanych remontów wg poniższego wzoru tabeli, oraz przesłanie w/w zestawienia do 
Zamawiającego na adres poczty elektronicznej: droga@wp.pl. Po weryfikacji ilości oraz 
jakości wykonanych prac w oparciu o przedmiotowe zestawienia Zamawiający dokona ich 
odbioru przy udziale Wykonawcy potwierdzając ten fakt stosownym protokołem.     

 
3. Rozliczanie robót nastąpi na podstawie płatności częściowych dokonywanych przez 

Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze z 30 dniowym 
terminem płatności od daty jej dostarczenia wraz z załącznikami o których mowa w punkcie 
powyżej.  

4. Ustala się 30 dniowe okresy rozliczeniowe.  
5. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji 

dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT.  
6. Wykonawca gwarantuje stałość cen za wykonanie usługi przez cały okres trwania umowy. 

  

§ 5 

 
Zestawienie wykonanych remontów cząstkowych na zadaniu nr …… 

 

Wymiary wyremontowanej 
powierzchni 

 
Lp. 

 
Data wykonania 

remontu 

 
Miejscowość 

 
Nazwa ulicy 

Długość [m] Szerokość [m] 

 
Powierzchnia 

[m2] 

 
Uwagi 

        

        

        

        

        

                                                                                                                    Σ = …… [m2] 
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1. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie na zasadzie  pisemnej dyspozycji wydanej 
Wykonawcy (wręczonej osobiście lub przesłanej faksem bądź pocztą elektroniczną) bądź 
dyspozycji ustnej (przekazanej telefonicznie na numer telefonu Wykonawcy dostępny w dniach 
i godzinach pracy Zamawiającego). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do reagowania na zgłoszenia, dyspozycje wydawane przez 
Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 dni (czas reakcji) 

 
§ 6 

Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej, wody oraz innych                                      
mediów potrzebnych do realizacji zamówienia.                                                                                                                    

          

§ 7 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne  
gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.                                                                                                                         

 

§ 8 
Celem prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany również do 
wykonania:                                                                                                                                                              
a) oznakowania oraz zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac,                                                                                             
b) organizacji zaplecza budowy,                                                                                                                                                 
c) organizacji dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,                                                                  
d) bieżącego wywozu materiałów nieużytecznych z terenu na którym wykonywane są roboty. 

 
§ 9 

Wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne, z punktu widzenia należytego wykonania  
zadania, leżą po stronie Wykonawcy. W szczególności (chodź nie wyłącznie) dotyczy to     
kosztów: materiałów, robocizny, transportu itp. 
 

        § 10 
Jeżeli w toku czynności wykonywania niniejszej umowy zostaną stwierdzone wady lub błędy w 
wykonywaniu usługi to Zamawiającemu przysługują uprawnienia: 

1. W przypadku wad usuwalnych, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia do czasu 
ich usunięcia. 

2. W przypadku wad nienaprawialnych umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej i 
ekonomicznej w granicach do 20% usterkowanego elementu wykonanej usługi. 

3. W przypadku wad nienaprawialnych uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu   
            umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać ponownego wykonania  
            przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy. 
   
 § 11 
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
   a)   w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  
         leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
         odstąpienie od umowy  w tym  przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia  
         wiadomości o powyższych okolicznościach, 
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b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. Odstąpienie w tym 
przypadku nastąpi w terminie 7 dni licząc od dnia złożenia pisma. 

2. W sytuacji, gdy Wykonawca wielokrotnie rażąco uchyla się od wykonywania zakresu 
umowy lub wykonuje ją w sposób nienależyty i sytuacje te są potwierdzone właściwymi 
protokołami z kontroli, Zamawiający po udzieleniu Wykonawcy dodatkowego, 7 dniowego 
terminu, może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym – w takim przypadku 
Zamawiający nie traci prawa do żądania zapłaty kar umownych. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni jeżeli: 
a) Zamawiający zalega z zapłatą wynagrodzenia za okres co najmniej 4 m-cy, mimo 

pisemnej informacji o istnieniu zaległości, 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie 

przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 
Wykonawcy.  

   4.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności   
         takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
   5.   Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron za uprzednim miesięcznym   

   pisemnym  wypowiedzeniem. 
  

§ 12 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykonywania przedmiotu 

niniejszej Umowy. 
2. Kontrola będzie przeprowadzana w następujący sposób: 

a) Zamawiający będzie kontrolował wykonywanie umowy przez Wykonawcę z własnej            
inicjatywy lub na wniosek.  

b) Kontroli będą dokonywały osoby upoważnione przez Zamawiającego.  
3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół, którego kopia zostanie 

przekazana Wykonawcy. 
4. Wykonawca, w terminie 3 dni, winien ustosunkować się pisemnie do otrzymanego protokołu. 

Brak odpowiedzi skutkować będzie bezwarunkowym uznaniem treści protokołu. 
 
                                   § 13 
  1.  Ze strony Zamawiającego odpowiedzialnym za wykonanie usługi jest: ………………………. 
       Tel: …………………………., adres email: ………………………… 
  2.  Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie usługi jest: …………………………., 
       Tel: …………………………, adres email: …………………………. 
 
                                    § 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za każdy dzień nie wykonania lub nie należytego wykonania przedmiotu umowy   
      w wysokości 0,5 % wartości brutto złożonej faktury w miesiącu, w którym nastąpiło nie 

wykonanie lub nie należyte wykonanie przedmiotu umowy;  
a) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad w wysokości 0,5% wartości brutto   

złożonej faktury w miesiącu, w którym nastąpiło nie terminowe usunięcie wad, 
b) z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, w wysokości 10% wartości brutto faktury złożonej w miesiącu odstąpienia. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawczy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy wskutek 
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wartości brutto faktury 
złożonej w miesiącu odstąpienia. 

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 
umowne.  

    
 

§ 15 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w wykonaniu usługi. 
2. W przypadku stwierdzenia wad, o których mowa w ustępie 1 Wykonawca zobowiązany jest  

do  ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
3. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w ustępie 2 Zamawiający będzie mógł      

zlecić usunięcie wad osobie trzeciej i obciążyć kosztami tego zlecenia Wykonawcę. 
 

§ 16 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  materialną za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy, w wyniku którego powstał uszczerbek o charakterze 
majątkowym. 

2. W przypadku powstania szkody o charakterze majątkowym, o który mowa w pkt 1, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości ustalonej szkody. 

3. W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej w związku z wykonywanymi pracami 
Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia o tym fakcie gestora sieci, 
oraz do pokrycia kosztów zawiązanych z ich naprawą bądź do jej naprawy w przypadku 
możliwości wykonania takich prac we własnym zakresie za zgodą i pod nadzorem gestora 
sieci   

 
                               § 17 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy 
pisemnej, w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. Na mocy ustawy o zamówieniach  publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem         
            nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych  
            postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu  
            należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba,  
            że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było  
            przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 
               § 18 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 
               § 19 
Ewentualne spory mogące wystąpić w trakcie realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
właściwego rzeczowo sądu powszechnego dla Zamawiającego.  
 
              § 20 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
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             § 21 
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są : 

1. Oferta Wykonawcy z załącznikami,  
2. SIWZ,  
3. Opłacona polisa o wartości 200.000 zł 
    

       Zamawiający        Wykonawca 
 


