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I. ZAMAWIAJ ĄCY:  

1. Nazwa zamawiającego: 

 Urząd Gminy Filipów 
2. Adres zamawiającego:  

   ul. Garbaska 2 
  16-424 Filipów 

3. REGON: 000534196 

4. NIP:  844-11-65-894 

5. Internet: 

www.filipow.pl 

e- mail: sekretariat@filipowi.pl 

6. Numer telefonu:  

(0-87) 569-60-81 wew. 26 

faks: j.w. 

 

II.  PRACOWNICY ZAMAWIAJ ĄCEGO UPRAWNIENI DO 

POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI: 

1. Imi ę i nazwisko: Tadeusz Jaśko, Jan Warejko 

2. Stanowisko słuŜbowe:Podinspektor 

3. Numer telefonu: (0-87) 569-60-81 

4. E-mail:   sekretariat@filipowi.pl 

5. Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): 6 
6. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zamówienia: 800 – 1500 

 

III.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

„OdśnieŜanie dróg gminnych”- pługami odśnieŜnymi lemieszowymi szczytowymi średnimi 
lub cięŜkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami, 
spycharki oraz zwalczanie gołoledzi piaskarką. 
Zastrzega się minimalną szerokość odśnieŜania 5  metrów. 
W przypadku stwierdzenia nie zachowania wymogu podanego wyŜej zamawiający zastrzega 
prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi. W 
takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy zgodnie z postawionymi 
wymogami wykonania usługi bez dodatkowego wynagrodzenia.  
Realizacja zamówienia odbywać się będzie wyłącznie po zgłoszeniu telefonicznym przez 
pracowników Zamawiającego. 
Informacje dodatkowe:   
Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze standardami zimowego utrzymania dróg, 
techniką i technologią prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg, powinien zdobyć 
wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty. 



Zamawiający zastrzega, Ŝe sprzęt moŜe być skierowany do pracy na kaŜdą inną drogę 
niŜ wymienioną w konkretnym rejonie w przypadku stwierdzenia takiej konieczności 
przez Zamawiającego. 

 (Kod CPV: 90212000-6 Usługi odśnieŜania) 
 

•••• REJON  I obejmuje niŜej wymienione  wsie lub drogi: 
- Filipów Drugi,  
- Rospuda,  
- Czostków,  
- Huta,  
- Agrafinówka,  
- Smolenka,  
- Piecki,  
- Stara Dębszczyzna,  
- Nowa Dębszczyzna,  
- Nowe Motule,  
- Stare Motule,  
- Tabałówka,  
- Jemieliste,  
- Olszanka  

• REJON  II obejmuje niŜej wymienione  wsie lub drogi: 

- ulice  Filipowa 

- Filipów Trzeci,  

- Filipów Czwarty,  

- Wólka,  

- Supienie 

- Czarne, 

- Garbas Pierwszy,  

- Szafranki, 

- Zusno, 

- Mieruniszki 
2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych                         

w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi 

zmanami). 

3. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi 

zmianami ). 

4. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych w 

rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z 

późniejszymi zmianami). 



 

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami  ) w trybie przetargu 

nieograniczonego.  

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin realizacji zamówienia: od 3  grudnia 2008 r.  do 30 kwietnia 2009 r.  
 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferta powinna odpowiadać wymaganiom SIWZ i zawierać następujące 

dokumenty, informacje i materiały:  

α) wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik do SIWZ, cena podana           

w złotych; 

β) oświadczenie, Ŝe wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                        

(na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik do SIWZ); 

χ) oświadczenie, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik 

do SIWZ); 

δ) Wykaz sprzętu umoŜliwiającego wykonanie zamówienia  do odśnieŜania i walki z gołoledzią 

2. KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę na dany Rejon 

       3.    Sposób przygotowania oferty: 

a) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim na maszynie do 

pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. 

b) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób 

zapobiegający jej dekompletacji.  

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i 

datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę 

upowaŜnioną. 

 

4. Opakowanie i oznakowanie ofert :  

Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem:  

”Oferta -  Przetarg nieograniczony – odśnieŜanie dróg gminnych.” 



Koperta powinna takŜe posiadać nazwę i adres wykonawcy tak, aby moŜliwe było jej 

odesłanie w przypadku stwierdzenia opóźnienia w złoŜeniu oferty. 

 

VII. INFORMACJE O TERMINIE, MIEJSCU SKŁADANIA                         

I OTWARCIA OFERT ORAZ TRYBIE OTWARCIA I OCENY 

OFERT: 

1. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert: 

1) Oferty naleŜy składać do 24 listopada 2008 roku do godziny 10ºº,                    

w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Filipów,                            

ul.. Garbaska 2, 16-424 Filipów w Sekretariacie Urzędu Gminy  w  (pokój Nr 

1). 

2) Oferty zostaną otwarte 24 listopada 2008 roku o godzinie 1005,                           

w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Filipów,                            

ul.. Garbaska 2, 16-424 Filipów  w  (pokój Nr 14, sala konferencyjna). 

3) Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po 

upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

2. Tryb otwarcia i oceny ofert: 

1) Otwarcie ofert jest jawne.  

2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,              

a takŜe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia. 

4)  Informacje, o których mowa w pkt 2) i 3), przekazuje się niezwłocznie 

wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

5) Zamawiający oceni waŜność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych 

w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.  

 

VIII. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:   

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :  

1. Spełniają następujące warunki: 

-są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi; 

-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia; 



-posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem 

zamówienia; 

-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dysponują 

jednostkami sprzętu lub środkami transportowymi z osprzętem do wykonania 

w/w robót, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy                       

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

3. Spełniają warunki przewidziane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych. 

Ocena spełnienia warunków przez Oferentów dokonana zostanie na podstawie 

załączonych dokumentów wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, wg kryterium „spełnia”, „nie spełnia”. 

 

IX. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 

UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO 

ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH: 

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są 

złoŜyć, na warunkach przewidzianych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów                

z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŜe Ŝądać 

zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

(Dz.U. Nr 87, poz. 605), następujące dokumenty: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie           

do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wykaz sprzętu.- wymagane minimum 2 jednostki 

Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

 

X. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM: 



          Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium 

        XI. ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY:  

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia 

 

XII. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA B ĘDZIE 

ZWI ĄZANY ZŁO śONĄ OFERTĄ:  

Wykonawca będzie związany złoŜoną ofertą przez 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert.  

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

Cena powinna być podana:  

a) cyfrowo i słownie w złotych polskich; 

b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena 

brutto. 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY, ICH ZNACZENIE 

ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: 

1. Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem 

         Kryterium:                                                             Znaczenie: 

- Cena                                                                    100 % 

2. Oferty będą oceniane pod względem formalnym (spełnienie warunków i wymagane 

dokumenty) oraz merytorycznym według następujących zasad. 

Cena ofert zostanie przeliczona matematycznie w porównaniu do oferty najtańszej.  

Sposób dokonywania oceny wg wzoru: ocena = (Cn : Cb) x 100  
gdzie: Cn - cena oferty o najniŜszej cenie, Cb - cena oferty badanej 

3. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona   

oceny ofert na podstawie ceny odśnieŜenia drogi za jedną godzinę usługi 

poszczególnym sprzętem. 

 

XV. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO                       

Z WYKONAWCAMI I UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ 



DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA: 

1. Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu zamieszczając ogłoszenie                    

o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, własnej 

stronie internetowej oraz przesyłając zawiadomienie wszystkim wykonawcom. 

2. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest: 

Tadeusz Jaśko, Jan Warejko  tel. (0 87) 569-60-81   

w godz. 8:00 - 15:00 

3. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie. Wykonawcy 

wszelkie oświadczenia i zaświadczenia przekazują na adres: Urząd Gminy 

Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów 

4. KaŜdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niŜ 6 dni 

przed terminem otwarcia ofert.  

5. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.  

6. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, 

którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 

źródła zapytania.  

 

XVI. TRYB ZAWARCIA UMOWY:  

1. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie 7 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niŜ przed 

upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające 

termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu 

wykonawcy. 

2. Umowa zostanie zawarta w zł na kwotę brutto za jedna godzinę usługi. 

3. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ. 

 

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ WYKONAWCÓW: 

W postępowaniu tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku                

w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów określonych w ustawie z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przepisów przysługują środki 

odwoławcze: 

1) protest i odwołanie (art. 180 - 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych). 



 

XVIII. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE: 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z 

późniejszymi zmianami) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

Wykaz załączników:  

1. Formularz ofertowy. 

2. Formularz oświadczenia o spełnianiu wymaganych warunków z art. 22 ust. 1 oraz  Ŝe 

wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

3. Formularz - wykaz sprzętu. 

4. Wzór umowy 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
(nazwa i adres wykonawcy) 

Urząd Gminy Filipów 
ul. Garbaska 2 
16-424 Filipów 

FORMULARZ OFERTOWY 
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym w trybie 

przetargu nieograniczonego na „OdśnieŜanie dróg gminnych” opublikowanego w Biuletynie 
Urzędu Zamówień Publicznych     nr 316757-2008 z dnia 17.11.2008 r.   dostępnego  w 
siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego obejmującego REJON  nr ..................: 
oferujemy wykonanie odśnieŜenie dróg za 1 godzinę usługi  n/w sprzętem: 

L.p. Nazwa sprzętu Cena netto Cena brutto 

    

    

    

    

    
 
1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do 

przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze standardami zimowego utrzymania dróg. 

3. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                      

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Usługi  objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 

5. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na warunkach określonych w tej umowie, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego.  

6. Oferta liczy  ..........  ponumerowanych i połączonych w sposób trwały stron.  

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ....................................................................................... 
2) ....................................................................................... 
3) ....................................................................................... 
4) ....................................................................................... 
5) ....................................................................................... 
 
                                                               ...................................................................... 
           / data i podpis wykonawcy/ 

 
 

 

Załącznik nr 2 do SWIZ 



(pieczęć, nazwa i adres wykonawcy) 
 

 
Oświadczenie  

o spełnianiu przez wykonawcę wymaganych warunków  

określonych art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych   

i o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

W związku z wymogiem określonym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

................................................................................................................................................., 

prowadzonego przez Gminę Filipów, reprezentując ................................................................... 

............................................................................................... , z siedzibą w ..............................., przy             

ul. ......................................., ..-... ........................., jako upowaŜniony w imieniu wykonawcy, w myśl            

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 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 lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia. 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  

  Ponadto, oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych. 

............................................................................. 
(data i podpis wykonawcy) 

 

 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
WYKAZ  SPRZĘTU 

 
Nazwa oferenta ............................................................................................ 
 
adres oferenta  ........................................................................................... 
 
Numer telefonu ..................................... Numer faxu.  ...................... 
 



 

L.p. Nazwa sprzętu Typ Ilość 

    

    

    

    

    

        
 
 
      ………………………………. 
        (pieczątka i podpis  
       osób uprawnionych) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
UMOWA - Wzór 

zawarta w dniu ........................... 2008 roku na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami). 

pomiędzy: 

URZĘDEM GMINY FILIPÓW, z siedzibą w Filipowie, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów 

reprezentowanym przez  



Wójta Gminy Filipów – Sylwestra Koncewicza 

przy  kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Rusanowskiej zwanymi dalej 

Zamawiającym, 

a 

...................................................................................................................................................................., 

z siedzibą w ........................... przy ul. .............................................., reprezentowanym przez: 

1) ................................................................. 

2) ................................................................. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

o następującej treści:  

§ 1. 

Przedmiot i termin wykonania umowy. 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi  

w zakresie odśnieŜania dróg gminnych w sezonie 2008/2009 – REJON nr ... 

Zastrzega się minimalną szerokość odśnieŜania 5 metrów  

W przypadku stwierdzenia nie zachowania wymogów podanych wyŜej zamawiający zastrzega 

prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi. W takiej 

sytuacji wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy zgodnie z postawionymi wymogami 

wykonania usługi bez dodatkowego wynagrodzenia.  

2. Zamawiający zastrzega, Ŝe sprzęt moŜe być skierowany do pracy na kaŜdą inną drogę niŜ 

wymieniona w konkretnym zadaniu w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia się na kaŜde wezwanie Zamawiającego w ciągu  1 

godziny od wezwania. 

4. Ustala się rozpoczęcie i zakończenie robót wg decyzji Zamawiającego (realizacja zamówienia:   od  

3 grudnia 2008r. do 30 kwietnia 2009 r. 

§ 2. 

1. Wykonawca wyposaŜy pojazd w Ŝółtą lampę błyskową ( i potrzebne światła dodatkowe) 

2. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi sprzętu zamontowanego na nośnikach zgodnie   z 

wymogami technicznymi i zasadami BHP. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w trakcie wykonywania pracy, 

niewykonywania lub nieterminowego i nierzetelnego wykonania usług powstałe w czasie 

obowiązywania niniejszej umowy. 

§ 3. 



Płatności 

1. NaleŜność za wykonanie usługi rozliczana będzie w okresie miesięcznym wg ceny: ilość godzin 

odśnieŜonych dróg x cena za 1 godzinę  łącznie z podatkiem VAT. 

2. W/w cenie uwzględnione są koszty dojazdu i powrotu na miejsce wskazane przez Zamawiającego 

w ramach danego zadania na terenie gminy i koszty bieŜących napraw i remontów sprzętu i 

oznakowania pojazdu. 

3. NaleŜność za wykonanie usługi opłacona będzie przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 21 dni 

od daty przedłoŜenia przez Wykonawcę rachunku przelewem na rachunek 

bankowy.............................................................................. na podstawie przedłoŜonej faktury. 

4. Za czas napraw i związanego z tym przestoju Wykonawca nie moŜe Ŝądać Ŝadnych dodatkowych 

wynagrodzeń. 

5. Warunkiem zapłaty jest potwierdzenie przez pracownika Zamawiającego wykonania zamówienia.  

§ 4. 

Kary 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a)   w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego, Wykonawca 

zapłaci karę w wysokości 3 000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych). 

b)  za nie podstawienie przez Wykonawcę w terminie sprzętu, Wykonawca płaci karę umowną   w 

wysokości 500zł (słownie: pięćset złotych) za kaŜdy dzień zwłoki. 

 

 

§ 6. 

Braki w jakości i terminowości robót z winy Wykonawcy w stosunku do ustaleń z Zamawiającym mogą 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy ze strony Zamawiającego z siedmiodniowym pisemnym 

wypowiedzeniem. 

§ 7 

KaŜda ze stron moŜe wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 § 8 

Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają pisemnej zgody obu stron pod 

rygorem niewaŜności. Zmiany takowe mogą być dokonywane jedynie w formie aneksów do niniejszej 

umowy. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

§ 10. 



Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje 

Wykonawca,  2 egz. Zamawiający. 

 

 

                                                                     
 Wykonawca:                                                      Zamawiający:                                                         
  
 


