Gmina Miejska
Lidzbark Warmiński
ul. Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński
www.lidzbarkw.eu

tel. +48 89 767 85 00
fax +48 89 767 23 03
um@lidzbarkw.pl

Lidzbark Warmiński, dnia 18.01.2022 r.
Znak sprawy: GK.273.9.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot
zamówienia:
Wykonywanie napraw jezdni, dróg, chodników i schodów znajdujących się na terenie
miasta Lidzbark Warmiński, których utrzymanie należy do zadań własnych Gminy
Miejskiej Lidzbark Warmiński.
1. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia
31.12.2022 roku.
2. Warunki jakie musi spełniać oferent:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia
ww. warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia
ww. warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3) zdolności technicznej lub zawodowej;
a) W przypadku złożenia oferty na zadanie nr 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca
spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, wykonał usługę lub usługi w zakresie napraw jezdni
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asfaltowych, o łącznej wartości nie

mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie:

pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) oraz załączy dowód czy usługa ta została
wykonana należycie lub dowody czy usługi te zostały wykonane należycie,
b) W przypadku złożenia oferty na zadanie nr 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca
spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, wykonał usługę lub usługi w zakresie napraw dróg
gruntowych,

o

łącznej

wartości

nie

mniejszej

niż

14 000,00

zł

brutto

(słownie: czternaście tysięcy złotych brutto) oraz załączy dowód czy usługa ta została
wykonana należycie lub dowody czy usługi te zostały wykonane należycie,
c) W przypadku złożenia oferty na zadanie nr 3, Zamawiający uzna, że Wykonawca
spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, wykonał usługę lub usługi w zakresie naprawy lub wykonania
jezdni lub chodników lub schodów o nawierzchni z kostek lub z płytek betonowych
o łącznej wartości nie mniejszej niż 18 000,00 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy
złotych brutto) oraz załączy dowód czy usługa ta została wykonana należycie lub
dowody czy usługi te zostały wykonane należycie.
3. Wymagane dokumenty (oświadczenia):
1) Wypełniony formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
2) Wypełniony formularz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
4) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego;
5) Dowody potwierdzające czy usługi wykazane w wykazie wykonanych usług
zostały wykonane należycie;
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie wykonanych usług zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej;
6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
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ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%,
5. Osoby prowadzące zamówienie (kontakt): Anna Lipnicka -Tarkowian – tel. 89 767 85 18
i Anna Jasiun – tel. 89 767 85 20.
6. Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.01.2022 roku do
godz. 12:00.
7. Ofertę prosimy wysłać: pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim, 11-100 Lidzbark
ul. A. Świętochowskiego, pok. nr 5 (sekretariat).

Warmiński,

W celu ograniczenia ryzyka zakażenia rozprzestrzeniającym się koronawirusem, otwarcie
ofert nastąpi bez obecności zainteresowanych osób (Wykonawców).
Informacja z otwarcia ofert, zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego,
niezwłocznie po otwarciu ofert.
Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert, zostaną zwrócone
bez otwierania.
8. Podwykonawcy:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które
wykona przy pomocy podwykonawców i odpowiada za działania i zaniechania
Podwykonawców jak za własne. Wykonawca wskazuje w ofercie części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak wskazania w formularzu
oferty zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy, będzie oznaczało,
że wykonawca zamierza osobiście wykonać zamówienie. Sposób postępowania
w przypadku powierzenia do wykonania części zamówienia podwykonawcom zawarty
został we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Umowa o podwykonawstwo zawierana jest w formie pisemnej, musi mieć charakter umowy
odpłatnej. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo na usługi może być realizacja
świadczenia wchodzącego w skład opisu przedmiotu niniejszego zamówienia, a także
realizacja takiego świadczenia, które służy wykonaniu przedmiotu zamówienia.
Z up. B U R M I S T R Z A

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza
……………………………………………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań)
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
CZĘŚĆ I - NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Dane Zamawiającego:
Nazwa: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Aleksandra Świętochowskiego 14
Faks: 89 767 23 03
Telefon: 89 767 85 00
Adres strony internetowej: http://bip.lidzbarkw.pl
CZĘŚĆ II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest bez
stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).
CZĘŚĆ III- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw jezdni, dróg, chodników
i schodów znajdujących się na terenie miasta Lidzbark Warmiński, których
utrzymanie należy do zadań własnych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

2.

Cały przedmiot zamówienia został podzielony na trzy następujące zadania:
a) Zadanie nr 1 – Naprawy nawierzchni jezdni asfaltowych.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: wycięcie koniecznej do prawidłowej
naprawy warstwy nawierzchni i wykonanie łaty masą bitumiczną albo grysem,
w zależności od decyzji Zamawiającego,
b) Zadanie nr 2 – Naprawy dróg gruntowych.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: uzupełnienie ubytków tłuczniem,
mechaniczne wyrównanie

i uzupełnienie ubytków pospółką i mechaniczne

odtworzenie (wykonanie) koryta drogi lub ciągu pieszego,
c) Zadanie nr 3 – Naprawy nawierzchni jezdni, chodników i schodów.
Zakres przedmiotu

zamówienia obejmuje: przełożenie lub wymianę płytek lub

kostek betonowych i regulacja krawężników.
3. Szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia opisuje umowa,
stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71315000-9 – Usługi budowlane.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość

składania ofert częściowych na wybrane przez

Wykonawcę zadanie lub zadania. Każde zadanie jest przedmiotem odrębnego
postępowania.
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CZĘŚĆ IV - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym
zapytaniu ofertowym w cenie jednostkowej brutto musi ująć wszystkie koszty
niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, oraz
uwzględnić obowiązujące podatki, opłaty i inne elementy cenotwórcze, a także
ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
2. Kalkulacja cen jednostkowych powinna uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, a w szczególności:
- koszt robocizny,
- koszt pracy sprzętu,
- koszt materiałów,
- opłaty za korzystanie ze składowiska odpadów, ewentualne inne opłaty związane
z unieszkodliwianiem odpadów,
- koszt ewentualnego ubezpieczenia działalności bądź pokrycia roszczeń z tytułu
odszkodowań,
- koszt uzyskania wymaganych prawem zezwoleń, koncesji, badań,
- koszt właściwego oznakowania i zabezpieczenia bezpieczeństwa ruchu pieszych
i pojazdów w sąsiedztwie prowadzonych prac,
- inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
- zniżki i upusty zaproponowane przez Wykonawcę,
- inne nie wymienione wyżej, które są niezbędne do prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia.

3.

4.

5.
6.

Uwaga!
W kalkulacjach cenowych należy uwzględnić ceny materiałów nowych.
Ceny i wartości powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN) niezależnie od
wchodzących w jej skład elementów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
W złotych polskich będą również prowadzone rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą.
Cena brutto za realizację wybranego zadania zostanie wyliczona przez Wykonawcę na
podstawie wypełnionego formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego.
W formularzu tym, Wykonawca podaje ceny jednostkowe brutto oraz wylicza wartość
brutto każdej pozycji i wartość brutto wybranego zadania w złotych polskich
(z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku). Cena brutto musi uwzględniać
wszystkie pozycje wybranego zadania i stanowi sumę kwot wszystkich wierszy
w kolumnie 6. Nie dopuszczamy składania ofert na wybrane pozycje zadania.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
Zaoferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe są docelowe i nie mogą ulec
zmianie. Wobec powyższego Wykonawca winien dokonać dokładnego rozeznania
i skalkulować cenę w sposób rzetelny, uwzględniający wszystkie rodzaje i składniki
kosztów, a także ryzyko zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych.

CZĘŚĆ V - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy wykonywać sukcesywnie w terminie od daty zawarcia
umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku.
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CZĘŚĆ VI - OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami w sprawach
dotyczących niniejszego zamówienia jest:
Anna Lipnicka -Tarkowian – tel. 89 767 85 18 – w zakresie przedmiotu zamówienia,
Anna Jasiun – 89 767 85 20 – w zakresie prowadzonego postępowania.
CZĘŚĆ VII - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy
niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty
załączone do oferty w języku obcym są składane w formie: oryginału lub odpisu lub
wypisu lub wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski przez osobę
uprawnioną – tłumacza przysięgłego, poświadczonym przez Wykonawcę.
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego
zapytania ofertowego i wchodzących następnie w skład oferty muszą być dokonane
komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
3) Zamawiający zaleca przy sporządzaniu oferty wykorzystanie wzorów stanowiących
załączniki do zapytania ofertowego. Dopuszcza się złożenie w ofercie dokumentów
opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści
z formularzami określonymi przez Zamawiającego.
4) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego muszą mieć formę wydruku
komputerowego lub maszynopisu.
5) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale
połączone w jedną całość inną techniką.
6) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być
parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione są
dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego
(np: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane
i parafowane.
7) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest
to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę.
8) Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawiane w formie oryginałów lub
kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Formularz oferty,
formularz cenowy, oświadczenia i wykazy sporządzane na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego muszą być złożone
w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą
ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią
załączonego do oferty pełnomocnictwa.
9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający
nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
10) Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli
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11)

12)

13)

14)
15)
16)

17)
18)

19)

z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) uprawnionych jest
łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby.
Uprawnienie osób podpisujących ofertę, do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione
w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza
lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu(ów)
określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów), zgodnie ze sposobem reprezentacji
określonym w tych dokumentach.
Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania ofertowego powinny zostać
wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez
Wykonawcę w zgodnej z niniejszym zapytaniem formie.
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy
Wykonawcy i siedziby.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający wymaga sporządzenia w ofercie spisu załączników do oferty
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca obowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
Wykonawca podaje również w ofercie okres gwarancji jakości:
Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wszystkie usługi objete przedmiotem
zamówienia wchodzącego w zakres:
a) zadania nr 1 i nr 3 wynosi: 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru usług przez
Zamawiającego.
b) zadania nr 2 wynosi: 6 miesięcy, licząc od dnia odbioru usług przez Zamawiającego.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim, ul. Świętochowskiego, pok. nr 5 (sekretariat),
11-100 Lidzbark Warmiński oraz opisane:
„Oferta na: ...................................................................................................................”.
(wymienić nazwę oferowanego zadania/ nazwy oferowanych zadań)
Nie otwierać przed dniem …………………… (podać termin otwarcia ofert)”.

CZĘŚĆ VIII - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim, 11-100
Lidzbark Warmiński, ul. Świętochowskiego 14, pok. nr 05, w terminie do dnia
26.01.2022 roku do godziny 12:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2022 roku o godz. 12:05 w Urzędzie Miejskim
w Lidzbarku Warmińskim przy ul. A. Świętochowskiego 14, w pokoju nr 206.
W celu ograniczenia ryzyka zakażenia rozprzestrzeniającym się koronawirusem,
otwarcie ofert nastąpi bez obecności zainteresowanych osób (Wykonawców).
Informacja z otwarcia ofert, zostanie udostępniona na stronie internetowej
Zamawiającego, niezwłocznie po otwarciu ofert.
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CZĘŚĆ IX - INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy
zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego, jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie i na warunkach określonych we wzorze umowy.
2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
CZĘŚĆ X - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
• Najniższa cena: 100%.
2. Ocena oferty w zakresie ww. kryterium zostanie dokonana według następując zasad:
Ocena punktowa oferty w zakresie ww. kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
najniższa cena brutto zadania spośród złożonych ofert
A = ----------------------------------------------------x 100 pkt
cena brutto zadania w ofercie ocenianej
3. W zakresie każdego zadania - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną
spełniająca wszystkie wymogi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
CZĘŚĆ XI – INFORMACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU
ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego,
ul. Aleksandra Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel.: 89 767 85 00,
faks: 89 767 23 03; e-mail: um@lidzbarkw.pl;
▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński jest
Pani Dorota Ejsmont, kontakt: e-mail: d.ejsmont@lidzbarkw.pl, telefon: 89 767 85 39;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Wykonywanie napraw jezdni, dróg, chodników i schodów znajdujących się na terenie
miasta Lidzbark Warmiński, których utrzymanie należy do zadań własnych Gminy
Miejskiej Lidzbark Warmiński;
▪

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
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▪
▪
▪
▪

▪

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 4 lata, licząc
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:
1. wzór formularza oferty,
2. wzór formularza cenowego,
3. wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
4. wzór wykazu wykonanych usług,
5. wzór umowy.
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(wzór)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Wykonywanie napraw jezdni, dróg, chodników i schodów znajdujących się na terenie miasta
Lidzbark Warmiński, których utrzymanie należy do zadań własnych Gminy Miejskiej Lidzbark
Warmiński
1. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
L.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

*

* - usunąć/ dodać wiersze dla wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia. Jeśli niniejsza oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to
nazwa Wykonawcy winna być wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze winny zostać
usunięte).
2. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1) Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, oferuję(-my)* wykonanie
przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami określonymi
w zapytaniu ofertowym, wchodzącego w zakres:
*a) zadania nr 1 – Naprawy nawierzchni jezdni asfaltowych, za następującą cenę brutto:
…………………………………………………………………………………………………………..
należy wpisać wartość z formularza cenowego z wiersza” „Razem:” i z kolumny: „Wartość brutto (łącznie z pod. VAT)
w PLN kol. 4 x kol. 5”

(słownie:…………………………………………………………………………………………………).
*b) zadania nr 2 – Naprawy dróg gruntowych, za następującą cenę brutto:
………………………………………………………………………………………………………….
(należy wpisać wartość z formularza cenowego z wiersza” „Razem:” i z kolumny: Wartość brutto (łącznie z pod. VAT)
w PLN kol. 4 x kol. 5”
(słownie:…………………………………………………………………………………………………).
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*c) zadania nr 3 – Naprawy nawierzchni jezdni, chodników i schodów, za następującą cenę brutto:
…………………………………………………………………………………………………………
(należy wpisać wartość z formularza cenowego z wiersza” „Razem:” i z kolumny: Wartość brutto (łącznie z pod. VAT)
w PLN kol. 4 x kol. 5”

(słownie:………………………………………………………………………………………………).
2) Oświadczam(-y)*, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty;
3) Oświadczam(-y)*, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych zawartymi w nim zasadami postępowania oraz
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
4) Oświadczam(-y)*, że dołączony do zapytania ofertowego wzór umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach zawartych we wzorze umowy, zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w ofercie,
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
5) W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą:
a) Oświadczam(-y)*, że przedmiot zamówienia zrealizujemy sukcesywnie w terminie od daty
zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 roku,
b) Udzielę(-imy)* następującej gwarancji jakości:
*na usługi wchodzące w zakres Zadania nr 1 – Naprawy nawierzchni jezdni asfaltowych, na okres
………, licząc od dnia odbioru usług przez Zamawiającego,
*na usługi wchodzące w zakres Zadania nr 2 - Naprawy dróg gruntowych, na okres ……………,
licząc od dnia odbioru usług przez Zamawiającego,
*na usługi wchodzące w zakres Zadania nr 3 - Naprawy nawierzchni jezdni, chodników
i schodów, na okres ….…, licząc od dnia odbioru usług przez Zamawiającego.
6) Oświadczam(-y)*, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze
umowy stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego.
7) Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,
8) Składam(-y)* niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia]*. Składając niniejszą ofertę jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczam(-y)*, iż będziemy odpowiadać solidarnie za
realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik zostanie upoważniony do zaciągania
zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas]*,
9) Nie uczestniczę(-ymy)* jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia,
10) Oświadczam(-y)*, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / 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 postępowania]*
L.p.

Oznaczenie rodzaju
(nazwy) informacji

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
od

do
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11) Oświadczam(-y)*, że zamierzamy zrealizować zamówienie:
a) osobiście*;
b) przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*:
.............................................................................................................................
(nazwa(-y)* powierzonych/powierzonej* części)
(w razie potrzeby powielić odpowiednią ilość razy)

12) Załącznikami do niniejszej oferty są:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Oferta sporządzona jest na ………………….. ponumerowanych stronach.

…………………………………………
/pieczęć(-cie) imienna(-e) i podpis(-y) osoby(-ób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy/

* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
(wzór)

..........................................................................
(pieczęć firmowa /nazwa i adres Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Wykonywanie napraw jezdni, dróg, chodników i schodów znajdujących się na terenie miasta
Lidzbark Warmiński, których utrzymanie należy do zadań własnych Gminy Miejskiej Lidzbark
Warmiński
Zadanie nr 1 – Naprawy nawierzchni jezdni asfaltowych
LP.

Opis prac

Jednostka
miary

1

2

1.

Naprawa nawierzchni jezdni
asfaltowych wykonana masą
bitumiczną – powierzchnia
ubytku do 1 m2
2.
Naprawa nawierzchni jezdni
asfaltowych wykonana masą
bitumiczną – powierzchnia
ubytku od 1 m2 do 3 m2
3.
Naprawa nawierzchni jezdni
asfaltowych wykonana masą
bitumiczną – powierzchnia
ubytku powyżej 3 m2
4.
Naprawa nawierzchni jezdni
asfaltowych wykonana grysem
RAZEM:

Ilość
jednostek

Cena
jednostkowa
brutto (łącznie
z pod. VAT)
w PLN

Wartość
brutto (łącznie z pod. VAT)
w PLN
kol. 4 x kol. 5

5

6

Ilość
jednostek

Cena
jednostkowa
brutto (łącznie
z pod. VAT)
w PLN

Wartość
brutto (łącznie z pod. VAT)
w PLN
kol. 4 x kol. 5

5

6

3

4

m2

200

m2

160

m2

100

m2

214

Zadanie nr 2 – Naprawy dróg gruntowych
LP.

1

Opis prac

Jednostka
miary

2

Naprawa dróg gruntowych –
uzupełnienie ubytków tłuczniem
2. Naprawa dróg gruntowych –
mechaniczne wyrównanie
i uzupełnienie ubytków
pospółką
3. Mechaniczne odtworzenie
(wykonanie) koryta drogi lub
ciągu pieszego
RAZEM:
1.

3

4

m3

9

m2

4 727

m3

35
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Zadanie nr 3 – Naprawy nawierzchni jezdni, chodników i schodów
LP.

Opis prac

Jednostka
miary

Ilość
jednostek

Cena
jednostkowa
brutto (łącznie
z pod. VAT)
w PLN

Wartość
brutto (łącznie
z pod. VAT)
w PLN
kol. 4 x kol. 5

5

6

1

2

3

4

1.

Naprawa nawierzchni jezdni
wykonanych z kostek
betonowych poprzez ich wymianę
Naprawa nawierzchni jezdni
wykonanych z kostek
betonowych poprzez ich
przełożenie
Naprawa nawierzchni chodników
wykonanych z płytek betonowych
poprzez ich wymianę
Naprawa nawierzchni chodników
wykonanych z płytek betonowych
poprzez ich przełożenie
Naprawa nawierzchni chodników
wykonanych z kostek
betonowych poprzez ich wymianę
Naprawa nawierzchni chodników
wykonanych z kostek
betonowych poprzez ich
przełożenie
Naprawa nawierzchni schodów
wykonanych z płytek betonowych
poprzez ich wymianę
Naprawa nawierzchni schodów
wykonanych z kostek
betonowych poprzez ich wymianę
Regulacja krawężników
betonowych z wymianą lub
dostawieniem
Regulacja krawężników
wbudowanych

m2

20

m2

3

m2

20

m2

4

m2

5

m2

20

m2

16

m2

26

mb

4

mb

7

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

RAZEM:

Oświadczamy, że powyższe ceny jednostkowe brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

...............................................................................
/pieczęć(-cie) imienna(-e) i podpis(-y) osoby(-ób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy/
* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
(wzór)

Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Wykonywanie napraw jezdni, dróg, chodników i schodów znajdujących się na terenie miasta
Lidzbark Warmiński, których utrzymanie należy do zadań własnych Gminy Miejskiej Lidzbark
Warmiński

l.p.

Nazwa(-y) Wykonawcy(-ów)

Adres (-y)
Wykonawcy(-ów)

*
* usunąć/ dodać wiersze dla wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Jeśli niniejsza Oferta składana jest przez
indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze winny zostać usunięte).

Działając w imieniu Wykonawcy i będąc należycie uprawnionym do jego reprezentowania, oświadczam, że
Wykonawca spełnia warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej;

...................................dnia..............................

…………………………………………
/pieczęć(-cie) imienna(-e) i podpis(-y) osoby(-ób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy/
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(wzór)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

..........................................................................
(pieczęć firmowa /nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Wykonywanie napraw jezdni, dróg, chodników i schodów znajdujących się na terenie miasta
Lidzbark Warmiński, których utrzymanie należy do zadań własnych Gminy Miejskiej Lidzbark
Warmiński,
przedkładam(y) następujący wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
Lp.

Przedmiot

Wartość
usług w PLN

Daty wykonania
Data
rozpoczęcia
(dzień, miesiąc,
rok)

Odbiorcy

Data
zakończenia
(dzień, miesiąc,
rok)

Do wykazu załączamy ……… szt. dowodów potwierdzających, czy usługi zostały wykonane
należycie.
…............................ dn. ….....................

...............................................................................
/pieczęć(-cie) imienna(-e) i podpis(-y) osoby(-ób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy/
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
(wzór)

UMOWA Nr ........
zawarta w dniu ...................... pomiędzy:
Gminą Miejską Lidzbark Warmiński, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Aleksandra Świętochowskiego
14, (NIP: 743-197-57-09, REGON: 510743500), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną
przez:
1. .........................................................................................................................................
z kontrasygnatą
a
........................................................................................................................................
(NIP: ……………., REGON: ……………, )
zwanym dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………
o następującej treści:
§1
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), na podstawie Zarządzenia
Nr SE.0050.10.2021.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie
Regulaminu udzielania w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim zamówień publicznych
o wartości nierównej lub nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych bez podatku od towarów
i usług, wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych.
§2
1. W zakres umowy wchodzą usługi wchodzące w zakres zadania nr ……, wyszczególnione
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z wyszczególnionymi w tym załączniku cenami.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
* 1) Naprawy nawierzchni jezdni asfaltowych w rozumieniu wycięcia koniecznej do prawidłowej
naprawy warstwy nawierzchni i wykonania łaty:
a) masą bitumiczną,
b) grysem;
* 2) Naprawy dróg gruntowych, w szczególności:
a) uzupełnienie ubytków tłuczniem,
b) mechaniczne wyrównanie i uzupełnienie ubytków pospółką,
c) mechaniczne odtworzenie (wykonanie) kryta drogi lub ciągu pieszego;
* 3) Naprawy nawierzchni jezdni, chodników i schodów, w szczególności:
a) naprawy nawierzchni jezdni wykonanych z kostek betonowych poprzez ich wymianę lub
przełożenie,
b) naprawy nawierzchni chodników wykonanych z płytek betonowych poprzez ich wymianę
lub przełożenie,
c) naprawa nawierzchni chodników wykonanych z kostek betonowych poprzez ich wymianę
lub przełożenie,
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d) naprawę nawierzchni schodów wykonanych z kostek betonowych poprzez ich wymianę,
e) naprawę nawierzchni schodów wykonanych z płytek betonowych poprzez ich wymianę,
f) regulację krawężników betonowych z wymianą lub dostawieniem,
g) regulację krawężników wbudowanych.
3. W załączniku nr 1 do umowy zawarto szacunkowe zapotrzebowanie Gminy Miejskiej Lidzbark
Warmiński na usługi będące przedmiotem zamówienia. Ilość zapisana w poszczególnych
pozycjach zadania oznacza planowaną, docelową ilość usług.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach,
b) zamiennego zastosowania usług,
c) niewykorzystania limitu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z prawem
do obniżenia wartości umowy, bez prawa Wykonawcy do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu.
Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia kar, odszkodowań lub innych
należności.
§3
Niniejsza umowa została zawarta na okres od dnia …………….. do 31.12.2022 roku.
§4
1. Strony ustalają, że zgodnie z przedstawioną ofertą:
Wartość umowy brutto wynosi: .....................
(słownie:………………………………………………………………………………złotych).
2. Umowa wygasa z chwilą, gdy łączna wartość realizowanych usług osiągnie kwotę,
o której mowa w ust.1.
§5
1. Prace wchodzące w zakres usług Wykonawca realizuje z zachowaniem ciągłości ruchu pieszego
i kołowego. W przypadku zaistnienia konieczności czasowej zmiany organizacji ruchu,
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i sfinansować związane z tym wymagane prawem
uzgodnienia i pozwolenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, przestrzegać
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagwarantować bezpieczeństwo osób trzecich w pobliżu
prowadzonych prac poprzez właściwe oznakowanie i zabezpieczenie usług.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku
z wykonywaniem prac wchodzących w zakres umowy, wskutek ich niewłaściwego wykonania,
zaniechania wykonania lub niedostatecznej kontroli stanu nawierzchni. Wykonawca jest
zobowiązany do pokrycia uzasadnionych roszczeń odszkodowawczych za szkody wynikłe
w związku z nierzetelną realizacją niniejszej umowy. W przypadku uchylania się Wykonawcy od
tego obowiązku, Zamawiający może potrącić odszkodowanie z wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu wszelkich aktualnych
zezwoleń, świadectw, koncesji, wymaganych prawem do świadczenia usług, będących
przedmiotem umowy, na pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez obie
strony.
5. Na wykonane usługi wchodzące w zakres:
* Zadania nr 1 – Naprawy nawierzchni jezdni asfaltowych – Wykonawca udziela ………… miesięcznej gwarancji jakości,
* Zadania nr 2 – Naprawy dróg gruntowych - Wykonawca udziela …………… – miesięcznej
gwarancji jakości,
* Zadania nr 3 – Naprawy nawierzchni jezdni, chodników i schodów - Wykonawca udziela
……………– miesięcznej gwarancji jakości.
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§6
1. Wykonawca wykonuje prace objęte przedmiotem niniejszej umowy na pisemne polecenie
Zamawiającego z określeniem lokalizacji, ilości prac i terminu wykonania.
2. Wykonawca prowadzi miesięczny grafik uzgodnień, w ujęciu: „data zgłoszenia – opis,
lokalizacja, rodzaj i ilość prac zgłoszonych do wykonania – podpis zgłaszającego – data
uzgodnienia – treść uzgodnień, termin wykonania i inne uwagi – podpis strony uzgadniającej”.
Strony zobowiązane są do ustosunkowania się do zgłoszenia i do dokonania stosownego zapisu
w grafiku w ciągu dwóch dni, licząc od dnia następującego po dniu przedłożenia grafiku do
uzgodnienia.
3. Wykonawca prowadzi miesięczny grafik wykonanych w ramach umowy prac, w ujęciu: „opis
wykonanych prac – lokalizacja – ilość wykonanych jednostek (m2, mb, m3) – data zgłoszenia do
odbioru – data odbioru – potwierdzenie Zamawiającego”.
Przedstawiciel Zamawiającego dokona weryfikacji obmiarów oraz potwierdzi w formie pisemnej na
grafiku wykonanych prac, właściwe i terminowe wykonanie usług bądź stwierdzone usterki lub
niewłaściwe wywiązywanie się Wykonawcy z umowy.
Zamawiający zobowiązany jest dokonać wpisu, o którym mowa wyżej w terminie siedmiu dni,
licząc od dnia następującego po dniu przedłożenia przez Wykonawcę grafiku do potwierdzenia.
4. Zapisy dokonane w grafiku wykonanych prac wynikają z zapisów w grafiku uzgodnień.
Prace nie zapisane lub nie uzgodnione w grafiku uzgodnień, nawet w przypadku ich wykonania,
nie otrzymają potwierdzenia Zamawiającego celem zakwalifikowania do zapłaty.
5. Prace związane z realizacją niniejszej umowy podlegają kontroli przez Zamawiającego.
Zamawiający kontroluje:
a) sposób wykonywania usług, ich zabezpieczenia i oznakowania,
b) usługi wykonane w oparciu o uzgodnione lub pisemne polecenie – na zasadzie odbioru usług,
dokonanego przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy,
c) usługi objęte okresem gwarancji.
6. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości oraz zalecenia pokontrolne, Zamawiający
odnotuje w grafiku uzgodnień.
7. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej
umowy jest ……...................
8. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację niniejszej umowy jest ………………
§7
1. Strony ustalają rozliczenie miesięczne za wykonane usługi, po zakończeniu miesiąca
kalendarzowego.
2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonane usługi w danym miesiącu kalendarzowym
wylicza się na podstawie zestawienia rzeczowego i ilościowego wykonanych w danym miesiącu
usług i cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. W zestawieniu nie
uwzględnia się usług powtarzanych lub poprawionych przez Wykonawcę w ramach gwarancji.
3. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni,
licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi. Niekompletność dokumentów rozliczeniowych stanowi podstawę
nie przyjęcia faktury przez Zamawiającego i odmowy dokonania zapłaty.
4. Do miesięcznej faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty
rozliczeniowe:
a) miesięczne, syntetyczne zestawienie wykonanego zakresu usług, w ujęciu: „opis wykonanych
usług, ilość wykonanych jednostek miary, cena jednostkowa brutto, wartość brutto, łączna
wartość brutto”,
b) kopie miesięcznego grafiku wykonanych prac,
c) dowód zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub oświadczenie Podwykonawcy
o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich należności za świadczenie usług wykonywanych
przez Podwykonawcę – w przypadku, gdy wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia
podwykonawcy.
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5. Za nieterminową płatność faktur przysługują odsetki ustawowe.
6. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych lub innych potrąceń uzasadnionych,
z przysługującego mu wynagrodzenia.
§8
Ceny jednostkowe stanowiące podstawę rozliczenia finansowego między stronami, wyszczególniono
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty Wykonawcy
ponoszone w związku z realizacją przedmiotu umowy i nie podlegają zmianie.
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
a) likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa wykonawcy;
b) niewykonania przez Wykonawcę zleconej pracy zgodnie z uzgodnieniami w ciągu 7 dni od terminu
wyznaczonego w uzgodnieniach, o ile zwłoka nie zaistniała z powodu warunków atmosferycznych,
uniemożliwiających właściwe wykonanie usług,
c) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie co zostało stwierdzone adnotacją,
zgodnie z § 6 ust. 3 niniejszej umowy i zaniechania zmiany sposobu jego wykonania mimo upływu
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na dokonanie zmiany.
d) gdy wykonawca nie rozpoczął usług bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich bez
uzasadnionych przyczyn pomimo złożonego na piśmie wezwania Zamawiającego.
e) gdy Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy o podwykonawstwo bez dokonania
czynności, o których mowa w §11 niniejszej umowy;
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać
uzasadnienie. W każdym przypadku, jeśli odstąpienie przez Zamawiającego od umowy następuje
z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości
5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku, winno nastąpić w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Nie stosuje się również zapisów dotyczących
kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 2 lit. a niniejszej umowy.
§ 10
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% ceny brutto,
o której mowa w § 4 ust. 1.
b) za zwłokę w wykonaniu usług w terminie określonym w grafiku uzgodnień w wysokości
odsetek ustawowych liczonych od wartości niewykonanych usług, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki.
c) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom, w wysokości 10%
niezapłaconej należności;
d) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, o której mowa w §11 ust. 2 niniejszej umowy lub jej zmiany,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu ww. terminu do dnia przedłożenia umowy
Zamawiającemu lub jej zmiany;
e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od daty wskazanej
w informacji, o której mowa w §11 ust. 3.
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następującym przypadku i wysokości:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% ceny
brutto, o której mowa w § 4 ust. 1.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§ 11
1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie zamówienie wykona:
a) osobiście*,
b) przy udziale podwykonawcy/ów, w następującym zakresie....................................*
2. Wykonawca lub podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni
od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy usługi, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
4. Przepisy ust. 2 – 3 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizację usług Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla
potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres usług
wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu dowód zapłaty należnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawcę wszelkich należności za świadczenie usług wykonanych przez podwykonawcę.
6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy, który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.
8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy.
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o którym
mowa w ust. 6. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od
dnia doręczenia tej informacji.
10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
zamawiającego, zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty
albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty
lub podmiotu, któremu płatność się należy,
albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w ust. 6,
zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
wykonawcy.
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12. Jakakolwiek przerwa w realizacji usług wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia
kar umownych.
13. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
§ 12
1. Zmiany w treści umowy w stosunku do treści oferty mogą być dokonane na skutek zaistnienia
okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, niezależnych od woli stron,
a w szczególności:
1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni
wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy,
2) działań organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie
realizacji przedmiotu umowy,
3) zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść niniejszej umowy;
4) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy.
2. W przypadku wystąpienia opóźnień, będących wynikiem zdarzeń opisanych w ust. 1, pkt 1 i 2,
strony ustalą nowe terminy realizacji z zastrzeżeniem, iż maksymalny okres przesunięcia terminu
zakończenia realizacji umowy będzie równy okresowi przerwy.
§ 13
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy - Kodeks
cywilny.
3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
2. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
a) Zapytanie ofertowe,
b) Oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przyszłej
umowy zapisów służących jej uszczegółowieniu, a wynikających z treści złożonej oferty i zapisów
zapytania ofertowego.
*- niewłaściwe skreślić

