
Załącznik nr 1 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

  dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług odśnieżania dróg 
gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2014/2015 w Gminie Nowy 
Żmigród”. 
 
1. Zamawiający: 

Gmina Nowy Żmigród  
ul. Mickiewicza 2 
38-230 Nowy Żmigród  

2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:      
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
  

 
 

 

 
3.  Osoba uprawniona do kontaktów:  

Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
meil  
 

4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień  

do SIWZ oraz jej modyfikacji,  
3) zamówienie(a) wykonam w terminie: do  30.04.2015 . 
4) oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego” za cenę: 

 
Część 1.  Sołectwo DESZNICA  
Cena za 1 godzinę odśnieżania   ........................................zł brutto  
( słownie : ............................................................................................................................................)    
Część 2.  Sołectwo GORZYCE  
Cena za 1 godzinę odśnieżania   ........................................zł brutto  
( słownie : ............................................................................................................................................)    
Część 3.  Sołectwo TOKI  
Cena za 1 godzinę odśnieżania   ........................................zł brutto  
( słownie : ............................................................................................................................................)    
Część 4.  Sołectwo NIENASZÓW  
Cena za 1 godzinę odśnieżania   ........................................zł brutto  
( słownie : ............................................................................................................................................)    
Część  5.  Sołectwo KĄTY  
Cena za 1 godzinę odśnieżania   ........................................zł brutto  
( słownie : ............................................................................................................................................)    
Część 6.  Sołectwo MYTARZ   
Cena za 1 godzinę odśnieżania   ........................................zł brutto  

                                                 
1  Wykonawca modeluje tabelę w zależności od składu. 



( słownie : ............................................................................................................................................)    
Część 7.  Sołectwo  JAWORZE  
Cena za 1 godzinę odśnieżania   ........................................zł brutto  
( słownie : ............................................................................................................................................)    
Część 8.  Sołectwo SIEDLISKA ŻMIGRODZKIE  
Cena za 1 godzinę odśnieżania   ........................................zł brutto  
( słownie : ............................................................................................................................................)    
Część 9.  Sołectwo MYTARKA  
Cena za 1 godzinę odśnieżania   ........................................zł brutto  
( słownie : ............................................................................................................................................)    
Część 10.  Sołectwo MAKOWISKA  
Cena za 1 godzinę odśnieżania   ........................................zł brutto  
( słownie : ............................................................................................................................................)    
Część 11.  Sołectwo NOWY ŻMIGRÓD  
Cena za 1 godzinę odśnieżania   ........................................zł brutto  
( słownie : ............................................................................................................................................)    
Część 12.  Sołectwo SADKI  
Cena za 1 godzinę odśnieżania   ........................................zł brutto  
( słownie : ............................................................................................................................................)    
Część 13.  Sołectwo NIENASZÓW SOŚNINY  
Cena za 1 godzinę odśnieżania   ........................................zł brutto  
( słownie : ............................................................................................................................................)    
Część 14 .  Sołectwo BRZEZOWA  
Cena za 1 godzinę odśnieżania   ........................................zł brutto  
( słownie : ............................................................................................................................................)    
Część 15.  Sołectwo SKALNIK  
Cena za 1 godzinę odśnieżania   ........................................zł brutto  
( słownie : ............................................................................................................................)    
Część 16.  Sołectwo ŁYSA GÓRA  
Cena za 1 godzinę odśnieżania   ........................................zł brutto  
( słownie : ............................................................................................................................................)    
Część 17.  Sołectwo ŁĘŻYNY  
Cena za 1 godzinę odśnieżania   ........................................zł brutto  
( słownie : ............................................................................................................................................)    
Część 18.  Sołectwo STARY ŻMIGRÓD  
Cena za 1 godzinę odśnieżania   ........................................zł brutto  
( słownie : ............................................................................................................................................)    
Część 19.  Sołectwo GRABANINA  
Cena za 1 godzinę odśnieżania   ........................................zł brutto  
( słownie : ............................................................................................................................................)    
 

5) warunki płatności: przelew bankowy/wypłata w kasie urzędu w terminie 21 dni od dnia złożenia 
prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku  wraz z dokumentami rozliczeniowymi, 

6) niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert,  
7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy załączone do SIWZ, 
8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć w miejscu i w terminie, jakie zostaną wskazane przez zamawiającego, 
9)  składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia]2,  
10)  nie uczestniczę(ymy), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej  

w celu udzielenia niniejszego zamówienia, 

                                                 
2  Wykonawca skreśla niepotrzebne.  



11) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 
2013 r., poz. 907 ze zm.) wskazane poniżej informacje zawarte  w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z 
niniejszym nie mogą być one udostępniane,  w szczególności innym uczestnikom postępowania3: 

 
l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  
od do 

 
1 

 
 

  

 
12) następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom4:  

l.p. Nazwa części zamówienia powierzona podwykonawcy 
1  

 
 

13) Oferta została złożona na …….. kolejno ponumerowanych stronach. 
 

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki (zgodnie ze SIWZ): 
1. ………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………… 
7. ………………………………………………………………………………… 
8. …………………………………………………………………………………. 
9. …………………………………………………………………………………. 
10. ………………………………………………………………………………… 

11. 5. Podpis(y): 

Miejscowość i data 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

 
 

 
 
 

 

  
   

(*) – niepotrzebne skreślić   

 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

                                                 
3    Wykonawca w tabeli  wyszczególnia określone dokumenty lub wpisuje nie dotyczy. 
4  Wykonawca jeśli zamierza wykonać  przy pomocy podwykonawców określony zakres robót  w tabeli wpisuje ten zakres lub  rodzaj robót, 

jeśli sam wykona zamówienie wpisuje nie dotyczy. 



   
 Załącznik nr 2 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług odśnieżania 
dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2014/2015 w Gminie Nowy 
Żmigród ” 

 
 

1. Zamawiający: 
GminaNowy Żmigród  
ul. Mickiewicza 2 
38-230 Nowy Żmigród  
 

2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez5:       
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
  

 
 

 

 
Oświadczam(y), że: 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) składając ofertę w niniejszym  postępowaniu, 
oświadczam (y) iż nie później niż na dzień, w którym upływa termin składania ofert 
spełniam/spełniamy warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 dotyczące:  
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.  
 
3. Podpis(y): 

Miejscowość i data 
Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych)  
Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
5  Wykonawca modeluje tabelę w zależności od składu. 



 
 
Załącznik nr 3 

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług odśnieżania dróg 
gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2014/2015 w Gminie Nowy Żmigród ” 

 
1. Zamawiający: 

Gmina Nowy Żmigród  
ul. Mickiewicza 2 
38-230 Nowy Żmigród  

 
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez6:       
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
  

 
 

 

 
 

Oświadczam(y), że: 
nie później niż na dzień, w którym upływa termin składania ofert,  nie podlegam(y) wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 
 
 
 
 
 
3. Podpis(y): 

Miejscowość i data 
Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych)  
Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 
 
 
 

 
 

 

                                                 
6  Wykonawca modeluje tabelę w zależności od składu. 



Załącznik nr 3a  

 
Informacja 

w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznycho przynależności Wykonawcy do 
grupy kapitałowej ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)* 
 
Nazwa i adres wykonawcy 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: „Świadczenie usług 
odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2014/2015 w Gminie Nowy 
Żmigród ”, w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej. 
 

 
 
 
 
                 Podpis(y): 

Miejscowość i data 
Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych)  
Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA!! 
* w przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zamiast niniejszej Informacji o przynależności 
składa Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 
* niniejszą Informację/Listę podmiotów składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. 

                          
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 4 

 
1. Zamawiający: 

Gmina Nowy Żmigród  
ul. Mickiewicza 2 
38-230 Nowy Żmigród  

 
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez7:       
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
  

 
 

 

 

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ   DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG W CELU  

REALIZACJI  ZAMÓWIENIA 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług 

odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2014/2015 w Gminie Nowy 

Żmigród”, oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować niżej wymienionymi 

podstawowymi maszynami i urządzeniami przewidzianymi do realizacji niniejszego zamówienia: 
 

Lp. OPIS 
(rodzaj, model, moc w kM, 
pojemność) 

Informacja o 
wyposażeniu 

Ilość sztuk Podstawa 
dysponowania 
tymi zasobami - 
status8 

1.  Posiada pług  Dysponuje/ 
Będzie dysponował 

2.  Posiada pług  Dysponuje/ 
Będzie dysponował 

3.  Posiada pług  Dysponuje/ 
Będzie dysponował 

4.  Posiada pług   Dysponuje/ 
Będzie dysponował 

Należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia sprzętu przewidzianego do wykonania 
zamówienia, jeżeli w powyższym wykazie wykonawca wskazał sprzęt, którym „Będzie dysponował”. W przypadku 
składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, należy wykazać odpowiednią ilość jednostek sprzętowych, 
zgodnie ze SIWZ. 
 
 
 
3. Podpis(y): 

Miejscowość i data 
Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych)  
Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 
 
 
 

 
 

 

 
 

                                                 
7  Wykonawca modeluje tabelę w zależności od składu. 
8  Przekreślić niepotrzebne 



  
Załącznik nr 5 

 
 

 WZÓR UMOWY. PROSZĘ NIE WYPEŁNIAĆ I NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY 
 

WZÓR UMOWY IOŚ.271.1.8.2014 

 

zawarta w Nowym Żmigrodzie  w dniu …..…….2014 r. pomiędzy  Gminą Nowy Żmigród  zwaną  dalej w 
tekście niniejszej umowy „Zamawiającym” , reprezentowaną przez: 
 
1.  PanaKrzysztofa Augustyna -  Wójta Gminy Nowy Żmigród  
 
przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy  

a 
………………………………………………………………………………………………………..………………………….………………….
.,posiadającą REGON……………………….……..,   NIP…………………, reprezentowaną   przez:    
1. ……………………………………………. 
 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” i uprawnionym do wykonywania usługi  objętej niniejszą 
umową na podstawie zamówienia publicznego dokonanego w trybie: Przetargu nieograniczonego  
w oparciu o art. 39 ustawy „Prawo zamówień publicznych” na wykonanie zamówienia o nazwie: 
 

„Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie 
zimowym 2014/2015 w Gminie Nowy Żmigród ” 

W części……………. 
 

 

§ 1. 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę związaną z odśnieżaniem dróg 
gminnych na terenie Gminy Nowy Żmigród  w miejscowości ………………………, zamówienie należy 
wykonać zgodnie ze SIWZ i załącznikami do niej.    

 
§ 2. 

Do świadczenia ww. usług Wykonawca stawia do dyspozycji następujący sprzęt:  ……………………………z 
pługiem ……………………w cenie jednostkowej ………………zł brutto za godz. odśnieżania (słownie: 
…………………. złotych brutto). 

 

§ 3. 

1. Czas trwania przedmiotu umowy ustala się:  
Od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2014 r.  

 
§ 4. 

Wykonawca zobowiązuje się do tego, że: 
1)  rozpocznie odśnieżanie nie później niż w ciągi 1 godziny od chwili otrzymania powiadomienia od 

upoważnionego przedstawiciela Urzędu Gminy. W przypadku ciągłych opadów śniegu zapewni 
odśnieżanie dróg bez powiadomienia przedstawiciela Urzędu Gminy. W przypadku intensywnych 
opadów śniegu zapewni odpowiednią ilość jednostek sprzętowych do zapewnienia przejezdności 
dróg na swój koszt. W przypadku awarii nośnika lub uszkodzenia sprzętu zapewni jego podmianę. 

2) zapewni całodobowo możliwość kontaktu telefonicznego – nr telefonu – ……………......……… . 
3) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa , oraz oznakować pojazd  zgodnie z 

warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 



2012r., poz. 1137 ze zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 
2013r. poz. 951 ze zm.). Osoba świadcząca usługę, musi posiadać wymagane prawem kwalifikacje 
do prowadzenia pojazdów oraz Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej. 

4) pokryje wszelkie szkody spowodowane świadczeniem niniejszej usługi w stosunku do osób trzecich 
jak i Zamawiajacego. 

 
 

§ 5. 
1. Ilość usług będących przedmiotem umowy będzie uzależniona od częstotliwości występowania 

opadów śniegu wymagających użycia sprzętu do odśnieżania. 
2. Zakres robót i czas ich rozpoczęcia będzie określała osoba upoważniona przez  Zamawiającego. 

 
§ 6. 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą, wykonanie części  usług podwykonawcom 
pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  

2. Wykonawca obowiązany jest zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie 
zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz 
z wnioskiem Wykonawca obowiązany jest przedstawić stosowną umowę lub jej projekt. 
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na 
dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

3. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub 
zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy  
z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 
wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.  

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług podwykonawcy,Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
Podwykonawcą.  

7. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona  
w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci 
się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na 
podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą 
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie  usług 
fakturowanych, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą 
przedmiotem jego żądania.  

8. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej 
Wykonawcy.  

9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.  

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 



 

§ 7. 

1. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie usługi wynosi : 
- Sprzętem wymienionym w § 2 wynosi brutto ………….zł za jedną godzinę odśnieżania (słownie: 

…………………………… złotych brutto), 
 

 
§ 8. 

1. Rozliczenie za wykonanie zamówienia będzie zrealizowane fakturami/rachunkami przejściowymi za 
okresy miesięczne w terminie 21 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu rachunku/faktury i 
dokumentów rozliczeniowych o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.  

 2. Wykonawca będzie miał prawo do wynagrodzenia w przypadku faktycznego występowania zjawisk 
atmosferycznych (m.in. opadów śniegu, zawiei i zamieci, gołoledzi ) uzasadniających wykonanie 
usługi. 

3.  Rozliczenia odbywać się będą według faktycznie wykonanych roboczogodzin. Rozliczenie 
       przedmiotu zamówienia następować będzie za pomocą karty pracy sprzętu zał. nr 1 do umowy,  
4.  Dokumenty rozliczeniowe w postaci zestawienia pracy sprzętu o którym mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu (zawierające m.in. ilość godzin za odśnieżanie, data świadczenia usługi, podpisy osób 
upoważnionych odbierających usługę) będą sporządzane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
odbierajacego usługę . 

5.  W celu prowadzenia szczegółowej kontroli jakości i ilości wykonywanych usług Zamawiający  może  
      umieścić w maszynach odśnieżających Wykonawcy   urządzenia do monitorowania typu GPS. 
6. Ceny jednostkowe określone przez oferenta w formularzu ofertowym dołączonym do oferty będą  

obowiązywały w sezonie zimowym 2014/2015 i są niezmienne w czasie trwania umowy. 
 

§ 9. 

1. W przypadku powstania szkody osób trzecich na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
usługi, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia spowodowane niezgodnym z umową 
wykonaniem usługi oraz jest zobowiązany do pokrycia pełnej wysokości szkody. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie 
wykonywania usługi. 

 
§ 10. 

1. Zamawiający zastrzega sobie stosowanie następujących kar umownych: 
        a) obniżenie wynagrodzenia w przypadku opóźnienia czasu rozpoczęcia odśnieżania: 

     -  do 1 godz. po uzgodnionym czasie w wysokości wynagrodzenia za 2 godz. pracy jednostki, 
     -  powyżej 1 godz. po uzgodnionym czasie w wysokości wynagrodzenia za 4 godz.  Pracy 
         jednostki. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
      z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca  w wysokości wynagrodzenia za 20 godz. 
       pracy jednostki, 
3.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  z 

przyczyn, za które nie  ponosi odpowiedzialność Zamawiający  w wysokości wynagrodzenia za 20 
godz. pracy jednostki, 

4. W przypadku nie podstawienia jednostki w żądanym dniu  Zamawiający może powierzyć wykonanie 
usługi osobie trzeciej  na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jeżeli zajdą okoliczności w/w to Zamawiający 
może również rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. W takim przypadku Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość kar umownych 
nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód. 

 

§ 11. 

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 



odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach : 
1.   Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) 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, 

  2) w przypadku udokumentowanego rażącego nie wywiązywania się przez Wykonawcę z warunków 
umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie dwóch tygodni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3) zostanie ogłoszona upadłość firmy wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

      4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

5) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie - odstąpienie od umowy w tym przypadku 
może nastąpić w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

      6)  Wykonawca przerwał wykonywanie usługi i przerwa ta trwa dłużej niż jeden tydzień -odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. 

 

§ 12. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2013 r., poz.907 ze zm.). 

 

§ 13. 

Wszelkie mogące wyniknąć na tle umowy spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 14. 

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy , 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
Załączniki do Umowy: 

1. Karta pracy. 
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
3. Oferta Wykonawcy. 

 
 
 
Zamawiający:                                                Wykonawca: 



  

 

 

Załącznik nr  1 do umowy 

KARTA PRACY NR…….                            Miejscowość …………………………….   
Lp. Data Czas 

pracy w 
godz. 

Podpis Wykonawcy Podpis osoby upoważnionej/ Sołtysa 
/odbierającej usługę 

UWAGI 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
 

………......................................………………….                               …………….............................................................. 
Data podpis Wykonawcy Data podpis pracownika Urzędu Gminy  


