
          Zał. 1  
OFERTA  PRZETARGOWA 

 

Przedmiot oferty: 
ZAGOSPODAROWANIE 3 PARKINGÓW NA TERENIE GMINY REWAL  WRAZ Z 
ORGANIZACJ Ą CENTRUM ICH ZARZ ĄDZANIA. DOSTAWA KOMPUTEROWEGO 
SYSTEMU ZARZĄDZAJĄCEGO. SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY.  
 
Zamawiający: Wójt Gminy Rewal. 
Wykonawca (pieczęć): 

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

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

REGON ...................................... NIP ....................................., tel. ..................................................... 

województwo ........................................................., email .................................................................... 

 
1.  Po zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi przyjmujemy bez zastrzeŜeń 
warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferujemy wykonanie 
zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z materiałami przetargowymi oraz nie zgłaszamy uwag co do 
procedury udzielenia zamówienia.   

2.  Oferowana cena ryczałtowa wynosi:    
 

……………………………………… zł brutto, (słownie .......................................................  
 

............................................................................................................................................... zł), 
w tym podatek VAT 22% , 
 
netto ................................... zł (słownie: ………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………..zł) 
 

3.  Zamówienie wykonamy w terminie: do 15.06.2009 r.  
4   Nasza oferta przetargowa zachowuje waŜność przez okres 30 dni licząc od dnia jej otwarcia. 
5.  Akceptujemy termin płatności określony w projekcie umowy. 
6. Oświadczamy, Ŝe posiadamy uprawnienia i kwalifikacje, a takŜe zaplecze materiałowo-  
    sprzętowe uprawniające do wykonania przedmiotowej dostawy. 
7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:  

a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z właściwego 
rejestru,  

b) załącznik z oświadczeniami, 
c) wykaz wykonanych dostaw 
d) …………………………………………………….. 
e) ……………………………………………………. 

8.  Oświadczamy, Ŝe podana cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty prac i materiałów  
     koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ  
 9.  Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: ............................... 
     ....................................................................................................................................................................  
                                 
                                             
                                                          ....................................................................................... 

                        (podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym                   
                                 do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo) 



        zał. nr 2 

                   
UMOWA Nr IE/3410/04/09 

 
Zawarta w dniu ………..2009 r. roku pomiędzy:  

Gminą Rewal zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy – Roberta Skraburskiego  
przy udziale Skarbnika Gminy – Seweryna Babiło 

   a 
….. 
zwanym dalej Wykonawcą. 

  
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ogłoszonego w BZP 17688 – 2009 z dnia 
04.02.2009 r., w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z 
dnia 19.01.2004 r. (Dz. U. Nr 223/2007, poz. 1655 ze zm.) strony zawierają niniejszą umowę. 

 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY   

1. Zamawiający powierza i zleca wykonanie, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do 
zagospodarowania trzech parkingów na terenie gminy Rewal wraz z organizacją centrum ich 
zarządzania wraz z dostawą komputerowego systemu zarządzającego oraz zagwarantowaniem 
serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 

2. Rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
przedmiotowego postępowania, w szczególności załącznik nr 3 do SIWZ oraz oferta Wykonawcy. 

 

§ 2. 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy będzie przysługiwało ryczałtowe wynagrodzenie 
w wysokości: ……. zł brutto, (słownie: …../100), netto …. zł. Wysokość podatku VAT ……. zł.     

2.   NaleŜność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana z konta Zamawiającego na  
      konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 30 dni od parafowania przez obie strony   

         protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeŜeń dla kaŜdego wykonanego parkingu osobno, z  
         zastrzeŜeniem, Ŝe wykonanie zamówienia w stosunku do kaŜdego poszczególnego parkingu  
         będzie kompletne z punktu widzenia postawionych warunków w przedmiotowym zamówieniu. 

3. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Za wykonanie przedmiotu umowy rozumie się podpisanie, bez zastrzeŜeń, trzech protokołów 

zdawczo-odbiorczych przez obie strony dla kaŜdego parkingu osobno oraz jednego dla całości 
zadania, w zakresie zgodnym z warunkami określonymi w SIWZ i ofercie Wykonawcy. 

 
§ 3. 

TERMIN WYKONANIA DZIEŁA I JEGO PRZEKAZANIE  
1. Dostawa zostanie wykonana w terminie: do 15.06.2009 r..    
2. Do protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca dołączy wszelkie niezbędne dokumenty, 

zaświadczenia, atesty itp. dopuszczające przedmiot umowy do uŜytkowania. 
    
 

§ 4. 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 



Wykonawca (nie) moŜe powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podwykonawcy lub 
podwykonawcom.  
 

§ 5. 
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONWACY 

1. Za wady wynikające z wykonania przedmiotu umowy odpowiedzialność w całości ponosi 
Wykonawca.  

2. Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji na całość przedmiotu umowy, licząc od daty 
bezusterkowego parafowania protokołu zdawczo/odbiorczego, o którym mowa w § 2 pkt 4 . 

 
§ 6. 

OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy wszelkich informacji, niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy. 
 

§ 7.  
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe prowadzi działalność gospodarczą i jest uprawniony do      
      wystawiania faktury VAT oraz posiada wykształcenie i wiedzę niezbędną do prawidłowego   
      wykonania dostawy. 
2. Wszelkie konsekwencje wynikające z prowadzenia niewłaściwej dokumentacji VAT będą    
      obciąŜać wyłącznie Wykonawcę.   

 
§ 8. 

KARY UMOWNE 
1. Strony umowy postanawiają, Ŝe wiąŜącą je formą odszkodowania będą kary umowne. 
2. Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a)  Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wykonawcy kar umownych:  
- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności – 

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2, poza przypadkiem 
określonym w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 
- za kaŜdy dzień zwłoki w realizacji umowy - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego 

brutto, licząc od terminu wskazanego w § 3 ust. 1,  
- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on 

odpowiedzialność, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 
2 ust.1, 

- jeśli w inny sposób narusza postanowienia umowy - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia 
umownego brutto za kaŜdy dzień naruszenia. 

3. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyŜszającego karę umowną. 

 
§ 9. 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
1. Wykonawca jest zobowiązany informować niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich   
      okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie przez niego określonej w niniejszej  
      Umowie terminu wykonania dostawy. 
2. W sytuacji gdy przedmiot umowy dostarczony przez Wykonawcę będzie miał wady,       
      Zamawiającemu przysługuje prawo do wyznaczenia Wykonawcy 7 dniowego terminu na ich   
      usunięcie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie mógł wedle własnego  
      uznania: 
       a) odmówić przyjęcia dostawy i odstąpić od Umowy, 



       b) odebrać dostawę, w którym nie usunięto wad i Ŝądać obniŜenia wynagrodzenia 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
     a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, Ŝe wykonanie umowy nie        
         leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.   
         Odstąpienie od umowy w takich przypadkach moŜe nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia   
          informacji o powyŜszych okolicznościach 
     b)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
     c)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
     d)  Wykonawca nie rozpocznie w terminie prac bez uzasadnionej przyczyny lub  nie będzie ich   
          kontynuował pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 
     e)  Wykonawca w inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy. 
4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:  
      a) jeŜeli Zamawiający z nie uzasadnionych przyczyn odmówi odebrania dostawy bądź jego  
           części, 
      b) wykonanie dostawy  z winy Zamawiającego nie jest moŜliwe. 
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem niewaŜności. 
6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi w   
      terminie 3 dni protokół inwentaryzacji dostawy według stanu na dzień odstąpienia.  
      PowyŜszy protokół zostanie podpisany przez obie strony umowy. 
 
 

§ 10. 
ADRESY DO KORESPONDENCJI 

Strony ustalają, Ŝe wszelkie zaświadczenia związane z niniejszą Umową będą dokonywane pod 
poniŜszy adres: 

• Dla Zamawiającego – Urząd Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19 Rewal 
• Dla Wykonawcy: ……………. 

 
§ 11. 

ZMIANY UMOWY 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. Niedopuszczalne są jednak zmiany niniejszej umowy i wprowadzenie postanowień 
niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŜeli przy ich uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść ofert na 
podstawie której zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy, chyba, Ŝe konieczność takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.   

2. W przypadku powstania wątpliwości na tle niniejszej umowy strony zgodnie oświadczają, Ŝe wszelkie 
wątpliwości będą interpretowane w oparciu o SIWZ oraz ofertę Wykonawcy. 

 
§ 12. 

ODESŁANIA 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 

§ 13. 
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
dla miejsca siedziby Zamawiającego. 
 
 
 



ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

          § 14. 
Integralną częścią niniejszej umowy są: 

• Dokumentacja przetargowa, 
• Oferta przetargowa Wykonawcy. 
 
 

§ 15. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej 
ze stron. 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
   zał. nr 4 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na: 

ZAGOSPODAROWANIE 3 PARKINGÓW NA TERENIE GMINY REWAL  WRAZ Z 
ORGANIZACJ Ą CENTRUM ICH ZARZ ĄDZANIA. DOSTAWA KOMPUTEROWEGO 
SYSTEMU ZARZĄDZAJĄCEGO. SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY.  
oświadczam, Ŝe: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, gdyŜ: 

a) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania Firma nie wyrządziła szkody nie wyko-
nując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, lub teŜ wyrządzona szkoda  została 
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania. 

b) w stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości. 
c) Firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne. 
d) Firma  nie został(a) prawomocnie skazana(y) za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych. 

e) wobec Firmy będącej podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary.  

f) Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 
ze zm). 

 

  dnia      …………………………………………… 
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 


