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1. Zamawiający 
 
Wójt Gminy Niebylec 
38-114 Niebylec 170 
Tel.: 017 27 73 002, fax 017 27 73 454, e-mail: gmina@niebylec.un.pl, http://www.gmina-
niebylec.un.pl/. 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej 
ustawą. 

2.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zastosowanie będą miały przepisy w/w ustawy oraz Kodeksu Cywilnego. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi sprzętem mechanicznym na rzecz Gminy Niebylec  

w ramach bieŜących remontów oraz utrzymania dróg gminnych i dróg dojazdowych,  
w tym:  

a) usługa związana z kopaniem rowów wraz z mechanicznym profilowaniem 
poboczy i zagęszczaniem do wymaganego wskaźnika zagęszczenia z 
rozplantowaniem lub wywozem urobku, 

b) usługa mechanicznego profilowania poboczy wraz z uzupełnieniem zaniŜeń oraz 
zagęszczeniem do wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

c) usługa związana z wymianą lub wykonaniem przepustów, 

d) usługi związane z przygotowaniem i kształtowaniem terenu, 

e) inne usługi związane z uŜyciu sprzętu mechanicznego przy drobnych drogowych 
robotach ziemnych. 

3.2. Jednostką obmiarową jest mb (metr bieŜący) lub roboczogodzina, w zaleŜności od 
charakteru wykonywanej usługi. 

3.3. Szacunkowy łączny koszt usług to: 125 000,00 zł.  
 

3.4. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień właściwe dla przedmiotu 
zamówienia: 
45112100-6 – kopanie rowów,  

45112700-2 – roboty w zakresie kształtowania terenu,  

45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg, 

60122000-9 – usługi drogowego transportu towarów.  

 
3.5. Opis sposobu realizacji zamówienia: 

1) Miejscem świadczenia usług są drogi sołectw: Blizianka, Gwoźnica Dolna, Jawornik, 
Konieczkowa.  

2) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług sprzętowych na kaŜde wezwanie 
Zamawiającego w okresie czasu objętym umową zawartej na podstawie niniejszego 
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przetargu. KaŜde zlecenie uzgodnione z Wykonawcą następowało będzie 
z pięciodniowym wyprzedzeniem. 

3)  Zakres usług oraz ich szczegółową lokalizację określała będzie kaŜdorazowo osoba 
wskazana przez Zamawiającego (pracownik Zamawiającego lub sołtys danego 
sołectwa). 

4) Za przerwy w pracy wynikające z braku frontu robót Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało Ŝadne wynagrodzenie. 

5) Z uwagi na charakter prac, odbiór będzie następował kaŜdorazowo po wykonaniu 
zleconych usług. 

6) W ramach usługi Wykonawca odpowiada i ponosi wszystkie koszty właściwego 
oznakowania i zabezpieczenia robót. 

 
4. Opis części zamówienia 
 

1) Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 2 zadań wg poniŜszego 
wykazu:  
Zadanie nr 1 - usługi sprzętem mechanicznym na terenie sołectw Gwoźnica 

  Dolna, Konieczkowa i Blizianka, 
Zadanie nr 2 - usługi sprzętem mechanicznym na terenie sołectwa Jawornik. 
 

2) KaŜdy z Wykonawców moŜe złoŜyć ofertę na wybraną liczbę zadań, przy czym ofertę 
na kaŜde zadanie naleŜy złoŜyć na odrębnym formularzu ofertowym, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.  

 
3) Charakter usług w ramach kaŜdego z wyŜej wymienionych zadań to: 

a)   kopanie rowu na odkład ziemi, 
b) kopanie rowu z wywozem ziemi do 3 km, 
c)   inne roboty wykonywane w ramach remontu dróg przy uŜyciu koparki, 
d) inne roboty wykonywane w ramach remontu dróg przy uŜyciu zestawu 

sprzętowego (koparka + samochód). 
 

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług w okresie 3 
lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, stanowiących nie 
więcej niŜ 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego 
samego rodzaju zamówień. 
 
6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
7. Termin wykonania zamówienia 
 
Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.12.2008 r. 
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8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 

 
Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu, potwierdzone 
w wypełnionych formularzach stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia: 
 
8.1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy oraz nie moŜe podlegać wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2. 

8.2. W przypadku Wykonawców składających ofertę minimalne wymagania sprzętowe 
obejmują: 

a) koparkę o poj. łyŜki co najmniej 0,4 m3  oraz skarpówkę, 
b) samochód samowyładowczy lub inny środek transportu o ładowności do 

12 t i cięŜarze całkowitym do 20 t. 
 

W przypadku Wykonawców, z którymi Zamawiający ma zawartą w roku 2008 umowę na 
świadczenie usług sprzętem mechanicznym na rzecz Gminy Niebylec w ramach bieŜących 
remontów oraz utrzymania dróg gminnych i dróg dojazdowych, muszą oni wykazać, Ŝe 
dysponują wystarczającym sprzętem do realizacji zarówno zadań zleconych w ramach 
podpisanych dotychczas umów, jak równieŜ w ramach składanych ofert, zgodnie  
z następującym zestawieniem:  

1) Wykonawcy, dla których suma realizowanych (zgodnie z zawartymi umowami)  
i moŜliwych do realizacji zadań (zgodnie ze składanymi ofertami) wynosi nie 
więcej, niŜ trzy zadania, minimalne wymagania sprzętowe obejmują: 

a) koparkę o poj. łyŜki co najmniej 0,4 m3  oraz skarpówkę, 
b) samochód samowyładowczy lub inny środek transportu o ładowności 

do 12 t i cięŜarze całkowitym do 20 t. 
2) Wykonawcy, dla których suma realizowanych (zgodnie z zawartymi umowami)  

i moŜliwych do realizacji zadań (zgodnie ze składanymi ofertami) wynosi więcej, 
niŜ trzy zadania, minimalne wymagania sprzętowe obejmują: 

a) koparkę o poj. łyŜki co najmniej 0,4 m3  oraz skarpówkę – 2 szt. kaŜda, 
b) samochód samowyładowczy lub inny środek transportu o ładowności 

do 12 t i cięŜarze całkowitym do 20 t – 2 szt.  
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą: 
spełnia/nie spełnia. 
W przypadku podmiotów występujących wspólnie wielkości dotyczące kaŜdego z partnerów 
będą zsumowane w celu stwierdzenia, czy Wykonawca-konsorcjum spełnia warunki udziału 
w postępowaniu wymienione powyŜej. Niespełnienie powyŜszych warunków spowoduje 
wykluczenie oferty Wykonawcy-konsorcjum. 
 
9. Formularze lub dokumenty wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 
9.1. 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, wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9.2. Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia (załącznik nr 3). 
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10. Dokumenty składające się na ofertę 
 
ZłoŜona przez Wykonawcę oferta musi składać się z następujących dokumentów: 
10.1. Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1). 
10.2. Formularze lub dokumenty wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9. 
10.3. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, jeśli nie wynika ono 

z dokumentów zawartych w ofercie. 
10.4. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 oraz nie 

podlega wykluczeniu  postępowania z mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655) 
(załącznik nr 2). 

10.5. Parafowany projekt umowy (załącznik nr 4). 
 
11. Sposób porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień 

i wprowadzania zmian do SIWZ 
 
11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie oraz 
za pomocą faksu (na numer: 017 27 73 454).  

11.2. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie 
udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do 
Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. 

11.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej zamieszcza 
na tej stronie. 

11.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie 
przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający 
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniania na stronie 
internetowej, zamieszcza takŜe na tej stronie. Zamawiający przedłuŜa termin 
składania ofert, jeŜeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 
O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej 
zamieszcza tę informację na tej stronie. 

 
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
 
12.1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się 

z Wykonawcami są: Sebastian Szczepaniak - Kierownik Referatu Inwestycji, 
Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych tel. 017 27 73 998; Marta Antonik 
– Inspektor w/w Referatu; tel. (017) 27 73 997. 

 
 



 6 

13. Wymagania dotyczące wadium 
 
13.1. Zamawiający nie Ŝąda od Wykonawców wniesienia wadium.  
 
14. Termin związania ofertą 
 
14.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. z dniem 
25.06.2008 r. i trwa do dnia 24.07.2008 r. 

14.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu 
związania ofertą Zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do Wykonawców 
o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy 
jednak niŜ 60 dni. 

 
15. Opis sposobu przygotowywania ofert 
 
15.1 Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
15.2 Ofertę sporządza się, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej. Ofertę naleŜy 

sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki 
do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie strony oferty 
powinny być ponumerowane. 

15.3 Wszystkie formularze oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób 
uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 
gospodarczej. Jeśli osoba/osoby podpisujące dokumenty działa na podstawie 
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać 
uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do 
oferty i musi być złoŜone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem. 

15.4 Oferta nie moŜe zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają 
z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty 
błędów popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty 
równieŜ muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania 
w imieniu Wykonawcy. 

15.5 Dla uzyskania waŜności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia dokumenty. Dokumenty, których Ŝąda 
Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do 
występowania 
w imieniu Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 
W przypadku, gdy złoŜona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający moŜe Ŝądać 
przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. 

15.6 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane 
innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
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kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1503 z późn. zm.)”, trwale spięte i dołączone do oferty oddzielnie. 

15.7 Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, trwale spiętą, naleŜy złoŜyć 
w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w taki sposób, aby nie moŜna było zapoznać 
się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. Koperta powinna zawierać identyfikator 
w postaci pieczęci firmy i być zaadresowana zgodnie z poniŜszym: 
„Wójt Gminy Niebylec 
38-114 Niebylec 170”, 

  a takŜe opatrzona oznaczeniem: 
 

„Przetarg na usługi sprzętem mechanicznym na rzecz Gminy Niebylec  

w ramach bieŜących remontów i utrzymania dróg gminnych i dróg dojazdowych” 

Nie otwierać przed 25.06.2008 r., godz. 1010”. 
 

15.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
 
16. Podwykonawstwo 
 
Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. 
 
17. Warunki przygotowywania ofert składanych przez konsorcja 
 
Oferty wspólne przedstawione przez Wykonawców-konsorcja, będą musiały spełniać, poza 
opisanymi w pkt. 15, następujące wymagania: 
17.1. Oferta musi zawierać informacje wymienione w punkcie 9.1 dla kaŜdego partnera 

konsorcjum. 
17.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. 
17.3. Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy 

zgodnie z jej postanowieniami. 
17.4. Jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony, na mocy umowy konsorcjum, 

jako partner kierujący (lider), upowaŜniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania 
poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu kaŜdego, jak teŜ dla wszystkich partnerów. 

17.5. Zamawiający moŜe w ramach odpowiedzialności solidarnej Ŝądać wykonania umowy 
w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od 
kaŜdego z osobna, albo teŜ w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum. 

 
18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
18.1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej oznaczeniami jak w pkt. 15.7 naleŜy 

złoŜyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170, 
pok. nr 2 - Sekretariat do dnia 25.06.2008 r. do godz. 1000 

18.2. W przypadku przesunięcia terminu składania ofert zgodnie z pkt. 11.4, wszelkie 
prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców będą odnosiły się do nowego 
terminu składania ofert. 

18.3. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. Oferta nie moŜe być zmieniona po terminie składania ofert. 

18.4. Ofertę złoŜoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 



 8 

18.5. Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 25.06.2008 r. o godz. 1010 w siedzibie 
Zamawiającego - Urząd Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170, pok. nr 11 
(świetlica). 

18.6. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich 
składania. 

18.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

18.8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŜe 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach. 

18.9. Informacje, o których mowa w pkt. 18.7 i 18.8, przekazuje się niezwłocznie 
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 
19. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
19.1. NaleŜy podać ceny netto, kwotę podatku VAT, ceny brutto cyfrowo i słownie za:    

1) wykopanie 1 mb rowu na odkład ziemi, 
2) wykopanie 1 mb rowu z wywozem ziemi do 3 km, 
3) 1 roboczogodzinę innych robót wykonywanych w ramach remontu dróg przy uŜyciu 

koparki, 
4) 1 roboczogodzinę innych robót wykonywanych w ramach remontu dróg przy uŜyciu 

zestawu sprzętowego (koparka + samochód). 
19.2. Ceny podane przez Wykonawcę ustalone są na cały okres obowiązywania umowy 

i nie podlegają waloryzacji. 
19.3. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą o podatku od towarów  

i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, 
poz. 50 z późn. zm.). 

 
20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach 
obcych. Ceny jednostkowe w ofercie muszą być przedstawione przez Wykonawcę w walucie 
polskiej. 
 
21. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty 
 
21.1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu.  
21.2. Oceniając daną ofertę Zamawiający będzie dokonywał w treści oferty poprawy 

oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny 
zgodnie z art. 87 ust. 2 i art. 88 ustawy. 

21.3. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie poniŜszych 
kryteriów oceny ofert: 
 
Algorytm obliczania najkorzystniejszej cenowo oferty: 

 
Waga punktowa cen jednostkowych w ramach usług. 

Nr 
usługi 

Nazwa usługi Waga 

1 Wykopanie 1 mb rowu na odkład ziemi 15 pkt 
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2 Wykopanie 1 mb rowu z wywozem ziemi do 3 km 35 pkt 

3 
1 roboczogodzina pracy koparki przy innych robotach 
wykonywanych w ramach remontu dróg  

20 pkt 

4 
1 roboczogodzina pracy zestawu sprzętowego (koparka + 
samochód) przy innych robotach wykonywanych w ramach 
remontu dróg  

30 pkt 

 
100% = 100 pkt. 
 
Algorytm obliczania najkorzystniejszej ceny: 
PC = [C min (usługa nr 1)/ C of licz (usługa nr 1)] x W (usługi nr 1) + [C min (usługa nr 2)/ C of licz 

(usługa nr 2)] x W (usługa nr2) + [C min (usługa nr 3)/ C of licz (usługa nr 3)] x W (usługa nr 3)+ [C 
min (usługa nr 4)/ C of licz (usługa nr 4)] x W (usługa nr 4)  

 
Gdzie: 
1% = 1 pkt 
PC   –  ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie 
C min  -  najniŜsza cena jednostkowa  spośród wszystkich ofert  
C of licz -  cena jednostkowa oferty ocenianej 
W  -  waga punktowa kolejnej usługi   
 

21.4. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania. 
21.5. Wyliczona zgodnie z punktem 21.3 wartość punktowa kryteriów stanowić będzie 

podstawę do porównania i oceny ofert. 
21.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta w wyniku porównania 

uzyska największą liczbę punktów. 
 
22. Formalności związane z zawarciem umowy po wyborze oferty 
 
22.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

a) odpowiada wymaganiom określonym w ustawie, 
b) odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 
c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert. 

22.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz  uzasadnienie jej wyboru, a takŜe 
nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączna punktację. 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

22.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza 
informacje, o których mowa w pkt. 22.2, lit.a), na stronie internetowej oraz 
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
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22.4. Informacja przesłana do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zawierać będzie, poza 
danymi, o których mowa w pkt. 22.2 lit. a), określenie terminu zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. 

22.5. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem 
do zawarcia umowy. 

22.6. Umowa będzie zawarta przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę w terminie 
nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

 
 
23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie Ŝąda od wybranego Wykonawcy zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy. 
 
24. Warunki umowy 
 
Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 
umowy zawarte są w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
25. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy 
 
25.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich 

interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

25.2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują równieŜ 
organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych. 

25.3. Środki ochrony prawnej, o których mowa w punkcie 25.1, obejmują: 
a) protest (art. 180 – 183 ustawy), 
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Załączniki: 
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1; 
2) Oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 oraz nie 

podlega wykluczeniu z postępowania z mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 
– załącznik nr 2; 

3) Wykaz sprzętu – załącznik nr 3; 
4) Projekt umowy – załącznik nr 4. 
 
 
Załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 
Niebylec, dnia 17.06.2008 r. 
 
 
 

 ZATWIERDZAM 
 



Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
............................................ 
 (pieczęć Wykonawcy) 
 
Zamawiający: 

Wójt Gminy Niebylec 
38-114 Niebylec 170 

 
Wykonawca: 

Nazwa............................................................................................................................................................... 

Siedziba............................................................................................................................................................ 

Nr telefonu i faks ............................................................................................................................................. 

Nr NIP.............................................................................................................................................................. 

Nr REGON....................................................................................................................................................... 

 

Przedmiot zamówienia:  

świadczenie usług sprzętem mechanicznym na rzecz gminy Niebylec w ramach bieŜących 

remontów i utrzymania dróg gminnych i dróg dojazdowych. 

zadanie Nr: ……… Nazwa: Usługi sprzętem mechanicznym na terenie…………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
             ( naleŜy  podać numer i nazwę wybranego do realizacji zadania zgodnie z wykazem zadań - punkt 4 specyfikacji istotnych warunków zmówienia)  

 
 

Nr 
usługi Nazwa usługi Cena 

netto 
podatek 

VAT 
Cena 
brutto Cena brutto słownie 

 
 
 
 

1 
Wykopanie 1 mb rowu na odkład 
ziemi 

   

 
 
 
 
 

2 
Wykopanie 1 mb rowu z wywozem 
ziemi do 3 km 

   

 
 
 
 
 

3 
1 roboczogodzina pracy koparki przy 
innych robotach wykonywanych  
w ramach remontu dróg  

   

 
 

 

 

 

4 

1 roboczogodzina pracy zestawu 
sprzętowego (koparka + samochód) 
przy innych robotach 
wykonywanych w ramach remontu 
dróg 

   

 

 
 

1) Potwierdzamy, iŜ zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i posiadamy 
wystarczającą wiedzę o warunkach realizacji zamówienia. W szczególności dokonaliśmy wizji lokalnej na 
terenie planowanych usług, a takŜe zdobyliśmy wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 

2) Potwierdzamy, iŜ zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez 
zastrzeŜeń. 

3) Cena oferty wskazana powyŜej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia. 
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4) Za wykonanie zamówienia udzielamy Zamawiającemu 30 dniowego terminu płatności, licząc od daty realizacji 
i wystawienia faktury VAT. 

 
5) Udzielamy 12-miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od dnia realizacji 

i wystawienia faktury VAT. 
6) Pozostajemy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert. 
7) Część zamówienia, której wykonanie powierzymy podwykonawcom obejmuje:…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………
.………………….. (naleŜy wskazać zakres lub napisać: „nie dotyczy”) o łącznej wartości brutto 
…………….…… PLN (naleŜy wpisać wartość brutto lub „-”, jeśli nie dotyczy). 
 
 
 
Data ............................................. .................................................................................. 

 (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych)
 



Załącznik nr 1 
 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
 

1. ..................................................................................................................................., 

2. ..................................................................................................................................., 

3. ..................................................................................................................................., 

4. ..................................................................................................................................., 

5. ..................................................................................................................................., 

6. ..................................................................................................................................., 

7. ..................................................................................................................................., 

8. ..................................................................................................................................., 

9. ..................................................................................................................................., 

10. ..................................................................................................................................., 

 
 
 
 

Data ............................................. .................................................................................. 
 (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych)



Załącznik nr 2 

 
............................................ 
 (pieczęć Wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Ŝe wykonawca spełnia wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu 

z postępowania z mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

 
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy:  ......................................................................................................................... 

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

 
 
Oświadczam, Ŝe: 
 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 
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. 

 
 

Oświadczam, Ŝe nie zachodzą wobec mnie przesłanki, na podstawie których wyklucza się: 
 

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę 
niewykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie 
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 
upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
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gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
pkt 1-3. 

 
 

Oświadczam, Ŝe nie zachodzą wobec mnie przesłanki, na podstawie których wyklucza się równieŜ 
wykonawców, którzy: 
 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŜeniem 
art. 26 ust. 3 ustawy; 

4) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na 
przedłuŜenie okresu związania ofertą.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data ............................................. .................................................................................. 

 (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych) 
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............................................ 
 (pieczęć Wykonawcy) 
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy:  ......................................................................................................................... 

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

 
 

Wykazu sprzętu 
potwierdzający dysponowanie potencjałem technicznym niezbędnym do świadczenia usług 

 
 

Lp. 
Opis sprzętu  

 z podaniem parametrów 
(typ, marka, ładowność) 

Ilo ść 
(szt.) 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 
 
 
Data ……………                 ..................................................................................                                          
                             (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych) 



 

 

 
 

UMOWA ( PROJEKT) 
 

zawarta w dniu ............ 2008 r. w Niebylcu pomiędzy Gminą Niebylec z siedzibą w Niebylcu 170 
reprezentowaną przez .................. przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy zwaną dalej Zamawiającym,  
a ................. z siedzibą w ..................... reprezentowanym przez ................ zwanym dalej Wykonawcą. 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego 
przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  
z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655) została zawarta umowa o następującej treści: 

 
Przedmiot umowy 

 
§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy pn. „usługi sprzętem 
mechanicznym na rzecz Gminy Niebylec w ramach bieŜących remontów oraz  utrzymania dróg gminnych 
 i dróg dojazdowych”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie usług w ramach zadania: ……. .  
3. Ilości oraz charakter usługi będzie wynikać z  bieŜących potrzeb Zamawiającego. 
4. Szczegółowy zakres usług, termin oraz zakres ich wykonania będzie na bieŜąco ustalany wraz ze 

wskazaniem miejsca wykonywania usług. 
 

Terminy realizacji 
 

§2 
1. Strony ustalają, Ŝe przedmiot umowy wykonywany będzie od dnia jej podpisania do 31.12.2008 r. 
2. Termin określony w ust. 1 moŜe ulec skróceniu, jeŜeli Zamawiający wyda na realizację zamówienia 

zaplanowaną kwotę. 
3. Wykonawca przystąpi do realizacji usługi nie później niŜ w ciągu 5 dni licząc od dnia danego zgłoszenia 

(telefonicznie lub pisemnie). 
4. Termin wykonania robót będzie ustalony kaŜdorazowo przy dokonaniu zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 
Nadzór 

 
§3 

Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiającego za prowadzenie wszystkich spraw związanych  
z realizacją niniejszej umowy będą wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego. 
 

Obowiązki Zamawiającego 
 

§4 
1. Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy telefonicznie na nr …………… potrzebę wykonania usługi, 

ustalając termin jej realizacji.  
2. Zamawiający zobowiązuje się odebrać wykonane prace w ustalonym przez strony umowy terminie, 

sprawdzając ich jakość. 
 

Obowiązki Wykonawcy 
 

§5 
1. Wykonawca zobowiązuje się kaŜdorazowo przystąpić do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  

z bieŜącym zapotrzebowaniem Zamawiającego do 5 dni od zgłoszenia zapotrzebowania i po zrealizowaniu 
zgłosić go do odbioru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w czasie przeprowadzania robót zapewnić na terenie prowadzonych prac  
w granicach przekazanych przez Zamawiającego naleŜyty porządek, przestrzegać przepisy BHP oraz 
zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robot 
dodatkowych lub zamiennych w przypadku stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania odbioru robót ulegających  zakryciu. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do odkrycia lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, jeŜeli 
przed zakryciem nie poinformował Zamawiającego o terminie dokonania odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikajacych.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  wobec osób trzecich na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na 
terenie wykonywania prac. 

 
Wynagrodzenie za przedmiot umowy 

 
§6 

1. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie według poniŜszych cen 
jednostkowych: 

 
Nr 

usługi 
Nazwa usługi 

Cena 
netto 

podatek 
VAT 

Cena 
brutto 

Cena brutto słownie 

1 
Wykopanie 1 mb rowu na 
odkład ziemi 

    

2 
Wykopanie 1 mb rowu z 
wywozem ziemi do 3 km 

    

3 

1 roboczogodzina pracy 
koparki przy innych robotach 
wykonywanych  
w ramach remontu dróg  

    

4 

1 roboczogodzina pracy 
zestawu sprzętowego (koparka 
+ samochód) przy innych 
robotach wykonywanych w 
ramach remontu dróg 

    

 
2. PowyŜsze stawki godzinowe są niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy. 
4. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest podatnikiem VAT, jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym pod 

numerem NIP 819-15-65-408. 
5. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem 

NIP............................................... 
 

Zasady rozliczeń finansowych 
 

§7 
1. Strony postanawiają, Ŝe czas pracy sprzętu potwierdzany będzie kaŜdorazowo przez osoby wymienione  

w § 3. 
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest bezusterkowy protokół odbioru potwierdzony przez 

wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. 
3. Fakturę naleŜy wystawić na adres: GMINA NIEBYLEC 38-114 NIEBYLEC 170.  
4. NaleŜność Wykonawcy płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane w fakturze  

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.  
5. Za datę zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
6. Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie za czas pracy danego rodzaju sprzętu po cenach 

określonych w §6 ust. 1 pkt. 1-2. 
 

Przedmiot odbioru 
 

§8 
1. Strony ustalają, Ŝe z uwagi na charakter prac odbiór będzie następował osobno po kaŜdorazowym 

wykonaniu zleconych prac. 
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2. Odbioru dokonywać będą wyznaczone przez Zamawiającego osoby, o których mowa w §3. 
3. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia  

dokonane w trakcie odbioru. 
4. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy podczas czynności odbiorowych Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni. 
 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i r ękojmi za wady 
 

§9 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi. 
2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady rozpoczyna się od 

daty odbioru prac nie posiadających wad.  
3. Zaistnienie wad w czasie okresu rękojmi stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających 

na celu ich stwierdzenie Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie na 5 dni przed dokonaniem 
oględzin, chyba Ŝe strony umówią się inaczej.  

4. Wykonawca nie moŜe odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
 

 
 

Kary umowne 
 

§10 
1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 
2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% szacunkowego wynagrodzenia 

brutto danego zlecenia: 
1) za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu usługi liczony od terminu ustalonego w §2 ust. 4 umowy,  
2) za kaŜdy dzień zwłoki w  usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, liczony od terminu 

ustalonego §8 ust. 4, 
3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 3 000 zł za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zaleŜnych od Wykonawcy.  
4. JeŜeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę, naleŜność z tego tytułu moŜe zostać 

potrącona z wynagrodzenia za przedmiot umowy.  
5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyŜszającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

Odstąpienie od umowy 
 

§11 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

2. Odstąpienie od umowy w tym wypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyŜszych okolicznościach. 

3. JeŜeli Wykonawca nie realizuje zamówienia terminowo pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego 
w formie pisemnej, wykonuje zamówienie niezgodnie z umową lub wykonuje swoje zobowiązania umowne 
nienaleŜycie, Zamawiający rozwiąŜe umowę w trybie natychmiastowym naliczając karę umowną, o której 
mowa w §10 ust.3 niniejszej umowy.  

4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
Podwykonawcy 

 
§12 

1. Wykonawca moŜe zaangaŜować do wykonania określonej części zamówienia podwykonawcę 
wymienionego w przyjętej ofercie. 

2. W przypadku zlecenia określonej części zamówienia przez Wykonawcę podwykonawcy nie wymienionemu  
w przyjętej ofercie kaŜdorazowo wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.  

3. Podwykonawca nie moŜe zlecić wykonania części zamówienia dalszemu podwykonawcy.  
4. Umowa z podwykonawcą musi być zawierana w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. Wykonawca 

zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu kaŜdą umowę zawartą z podwykonawcą.  
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5. Wykonawca zapewnia, Ŝe podwykonawca będzie przestrzegać wszystkich postanowień niniejszej umowy.  
6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawcy jak 

za swoje działania lub zaniechania. 
7. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć protokół odbioru wykonanych prac przez podwykonawcę oraz 

złoŜyć oświadczenie o dokonaniu rozliczeń finansowych zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wykonawcą 
a podwykonawcą. 

 
Postanowienia końcowe 

 
§13 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
niewaŜności. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaŜności zmiana postanowień zawartej umowy oraz 
wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŜeli przy ich 
uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 
 
 

§14 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz inne stosowne przepisy w tym zakresie. 

 
§15 

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

 
§16 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 

 
ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrasygnata Skarbnika Gminy: 
 
 

 


