
FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

Zadanie:  
“Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice 

Wielkie w sezonie zimowym, 2015/2016, 2016/2017”  

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  UG.2710.Z.U.8.2015 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, Polska 
 

2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

 

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW W ZAKRESIE OFERTY:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  
 

4. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW W ZAKRESIE REALIZACJI UMOWY:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
I. Składając ofertę na realizację zamówienia publicznego objętego niniejszym przetargiem na “Zimowe 

utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice Wielkie w sezonie zimowym, 

2015/2016, 2016/2017”oferuję wykonanie zamówienia za następującą cenę brutto:  

 

CZĘŚĆ III: …………………………………………………………………………………………….. zł 

Słownie: 

 …………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 …………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

CZĘŚĆ IV: …………………………………………………………………………………………….. zł 

Słownie: 

 …………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 …………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

Baza sprzętowa Wykonawcy znajduje się (adres …………………………………………) jest to 

odległość ………………..km od siedziby Zamawiającego tj. od ul. Kolejowa 2 58-520 Janowice 

Wielkie  

 

II. Jednocześnie:  

1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 

............................................................................................................................................ 
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(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia. 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 

uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do dnia 15 maja 2017 

roku. 

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni.  

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/przy udziale podwykonawców*. Podwykonawcom 

zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

1) …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

2) …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… (opis 

zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

8. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

za wyjątkiem informacji zawartych na stronach …..…………………………… . 

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego. 

10. Oświadczam, że 

1) nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 

2) należę do następującej grupy kapitałowej*
1
 

 

 

 

11. OFERTĘ niniejszą składamy na …………………. kolejno ponumerowanych stronach, 

zgodnie z następującym spisem treści: 

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

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

 

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

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
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                                                                                                                                       Załącznik nr 2 

 

Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o  których mowa w 

art.22.ust.1 ustawy z 29.01.2004-Prawo zam. publicznych 

                    
  

 

Zadanie:  
“Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice 

Wielkie w sezonie zimowym, 2015/2016, 2016/2017”  

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  UG.2710.Z.U.8.2015 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, Polska 
 

2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

 

 

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z A M (Y),   Ż E: 
 

 

Stosownie do treści art. 44  w zw. z art. 22 ust.1 pkt 1- 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo 

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

1)  posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

      zamówieniem 

2)  posiadam(my)  wiedzę i doświadczenie  

3) dysponuje(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   
      osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  
4) znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

*    niepotrzebne skreślić 
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                                                                                                                                       Załącznik nr 3  
O Ś W I A D C Z E N I E 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 
Zadanie:  

“Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice 

Wielkie w sezonie zimowym, 2015/2016, 2016/2017”  

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  UG.2710.Z.U.8.2015 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, Polska 

 

2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

 

 

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

O Ś W I A D C Z A M (Y),   Ż E: 
Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013, poz. 907 ze zmian.) 

 

1) spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

“Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice Wielkie w 

sezonie zimowym, 2015/2016, 2016/2017” 

2) wobec mnie(nas)  nie występuje jakakolwiek podstawa do wykluczenia  z powodu niespełnienia 

warunków, w których mowa w art. 24 ust. 1  oraz ust. 2 Ustawy . 

 
 

 

 

 

 

........................... dnia ....................   ............................................................................ 
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

 

UWAGA! 

   Informacja: do złożenia oświadczenia są zobowiazani również podwykonawcy, biorący udział w 

realizacji  zamówienia - pod warunkiem , że figurują  w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1) 

wymienieni jako powdwykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Załącznik 4  

 
Zadanie:  

“Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice 

Wielkie w sezonie zimowym, 2015/2016, 2016/2017”  

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  UG.2710.Z.U.8.2015 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, 

Polska 

 

2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
 

 

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
wykaz sprzętu, dostępnego wykonawcy przewidzianego do realizacji zamówienia przygotować dla każdej części 

odrębnie wymienić każdy pojazd w odrębnej rubryce w razie składania oferty na więcej niż jedną część – tabelę 

powielić 

 
Nr części 

zamówienia 
Dane pojazdu* 

  

1. Marka pojazdu: ........................................................................ 

……………………………………………………………………..……………

………..…. 

moc: ………………………………………… KM 

2. osprzęt: 

…………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………

……………… 

3.Informacja o podstawie do dysponowania pojazdem:  

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

 

1. Marka pojazdu: ........................................................................ 

……………………………………………………………………..……………

………..…. 

moc: ………………………………………… KM 

2. osprzęt: 

…………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………

……………… 

3.Informacja o podstawie do dysponowania pojazdem:  

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

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

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

                                                 
* Należy podać markę pojazdu, nr rejestracyjny oraz informację  o podstawie do dysponowania pojazdem (własność, dzierżawa, wyna jem itp.) 
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Załącznik nr 5 
U M O W A Nr ..............  

 

zawarta dnia .......................... 2015 r. pomiędzy Gminą Janowice Wielkie z siedzibą w Janowicach Wielkich 

58-520, ul. Kolejowa 2, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Kamila Kowalskiego przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy Pana Roberta Gudowskiego  , zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym ,  

a ................................................................................................................................................... 

z siedzibą w ………………………………., ul. ………………………………………………. 

- reprezentowaną (-ym) przez ............................................................................................................... 

zwaną (-ym) dalej w treści umowy Wykonawcą –  

zawarta dla realizacji zamówienia publicznego pod nazwą: „“Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i 

gminnych na terenie Gminy Janowice Wielkie w sezonie zimowym, 2015/2016, 2016/2017” 
 

Strony ustalają co następuje : 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek realizacji zadania pn.: “Zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice Wielkie w sezonie zimowym, 2015/2016, 

2016/2017” dla Rejonu (ów)…………………………………………. 
2. Zamówienie polega na świadczeniu usługi zimowego utrzymania dróg  na terenie Gminy Janowice 

Wielkie, jak również na odśnieżaniu i posypywaniu wskazanych chodników gminnych wg wskazań 

Zamawiającego czyli zgodnie z Załącznikiem (ami) nr …………………….. 

3. Zakres zamówienia opisanego powyżej obejmuje: 

1) załadunek i posypywanie dróg i chodników siłami sprzętowymi i własnym materiałem Wykonawcy 

(materiałem uszarstniającym: mieszanką piaskowo-solną spełniającą standardy określone w przepisach 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stosowania materiałów do 

zwalczania śliskości, Dz.U.nr 230, poz.1960). W sytuacjach bardzo niskich temperatur, gdy skuteczność soli 

drogowej jest poważnie ograniczona dopuszcza się stosowanie materiałów nie zawierających soli. 

2) niezwłoczne usuwanie oblodzeń, śniegu i błota pośniegowego. Nakazuje się zgarnianie w kierunku 

przeciwnym do zabudowy, niepozostawianie zgarniętego odpadu na skrzyżowaniach dróg. Jeżeli zabudowa 

występuje z obu stron drogi, Zamawiający wymaga usuwania śniegu na obie strony drogi, przy czym nie 

wymaga się usuwania naboju śnieżnego powstałego po przejeździe sprzętu na przecięciu drogi dojazdowej 

do posesji bądź na chodniku przy posesji, jednak z zachowaniem obowiązku odśnieżania wskazanych 

chodników objętych usługą odśnieżania. 

3) zwalczanie śliskości na podstawie własnych informacji (natomiast w wyniku interwencji przedstawicieli 

zamawiającego: w ciągu 1 godziny),  

4) zapewnienie ciągłej, bezpiecznej przejezdności dróg wraz z zatokami (mijankami): Zamawiający wskaże 

wyłonionemu wykonawcy dokładne miejsca zatok w ciągu drogi 2778D Trzcińsko-Wojanów (ok. 7 punktów 

w poszerzeniach drogi), 2750D Radomierz-Komarno (ok. 8 punktów), 2770D Janowice Wielkie-Mniszków 

(ok. 3 punktów), 2749D- górne Komarno (ok. 8 punktów), ul. Partyzantów w Janowicach Wielkich (ok. 5 

punktów), droga gminna w Trzcińsku- lewa strona rzeki Bóbr od drogi 2735D do granic gminy od strony 

Wojanowa (ok. 5 punktów). 

5) w razie konieczności-na polecenie Zamawiającego- wywóz zgarniętego śniegu z fragmentów dróg 

(niedozwolone jest zgarnianie śniegu do cieków wodnych; Zamawiający wyznacza do składowania 

zgarniętego śniegu działkę nr 133/6 w obrębie Miedzianka.  

6) gotowość osób i sprzętu do pracy podczas trwania umowy (stale co najmniej 2 sprawne zestawy 

samojezdne z pługami odśnieżnymi i/lub solarkami, na każdą z części Zamówienia)   

7) zapewnienie bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy świadczeniu usługi,  

8) odpowiedzialność Wykonawcy za wykonane zadanie na podstawie Polisy ubezpieczeniowej, 

9) prowadzenie codziennego raportu świadczonych usług w dniach opadów śniegu lub występujących 

oblodzeń oraz niezwłocznego przekazywania go Zamawiającemu,  

10) wyznaczenie pracownika do zbierania informacji o sytuacji na drogach i przekazywanie danych 

Zamawiającemu,  

11) pozostawanie Wykonawcy w ciągłej łączności telefonicznej z Zamawiającym 24 godz. na dobę podczas 

okresów objętych odśnieżaniem zimowym.  

12) sprzątnięcie materiału wysypanego na drogi po ostatnim jego użyciu na koniec sezonu zimowego do dnia 

15 maja danego roku realizacji zamówienia. Przy sprzątaniu pozimowym zakazuje się spychania materiału 

uszarstniającego na pobocza lub tereny prywatne, a zobowiązuje się do załadunku i wywozu poza teren pasa 



 7 

drogowego, do miejsc składowania prawnie dopuszczonych, za zgoda właściciela terenu. 

4. Przy realizacji zamówienia uwzględnia się następujące zasady: 

1) Cena Wykonawcy zawiera także opłaty za konserwację i zużycie sprzętu oraz składowanie materiałów i 

place postojowe sprzętu oraz ewentualną utylizację odpadów m.in. zebranego z dróg materiału 

uszarstniajacego.  

2) Okresowe powierzenie wybranych czynności innym osobom przez Wykonawcę nie zwalnia go z 

obowiązku zapłaty kar umownych dla Zamawiającego. Ewentualnych kar umownych wynikających z 

umowy Zamawiający będzie dochodził wyłącznie od wykonawcy, z którym podpisze umowę, niezależnie od 

ewentualnego zaangażowania w wykonanie zadania innych podmiotów, wobec których może wykonawca 

występować z ewentualnym roszczeniem regresowym poza umową z zamawiającym. 

3) Zamawiający nie określił standardu odśnieżania z odniesieniem do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r., z czego wynika, że obowiązują odpowiednie zapisy SIWZ 

dotyczące wykonywania usługi, w szczególności zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i projekcie 

umowy. 

4) Sposób współpracy Wykonawcy z jego podwykonawcami określa oferta złożona przez Wykonawcę w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. 

5) Zamawiający wyznacza urzędnika odpowiedzialnego za kontakty z wykonawcą – koordynatora 

wykonania zamówienia z ramienia Urzędu: pana inspektora Tadeusza 

Chrząstowskiego.tel.kom…………………….. 

6) Odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia wynikłe w czasie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg 

w sezonie 2015/2016, 2016/2017, w tym ewentualne straty materialne czy zdrowotne ponosi Wykonawca. 

7) Po dokonaniu sprzątania zimowego po każdym sezonie objętym umową Wykonawca zgłasza ukończenie 

zadania w sezonie Zamawiającemu. 

8)  Materiał do posypywania nawierzchni zapewnia Wykonawca. 

9) Niezależnie od warunków atmosferycznych (ciągłego opadu śniegu, deszczu , gołoledzi itp.) 

zapewnienie bezwzględnej przejezdności dróg w godz. 5
00 

– 8
00 

oraz 15
00 

– 18
00  

-  wykaz dróg które objęte 

są tym obostrzeniem  znajduje się w załącznikach 9,10,11,12 do SIWZ 

11) Każdy pojazd wykonujący usługę i zgłoszony przez Wykonawcę w formularzu ofertowym załącznik nr 4 

zostanie przez Zamawiającego oznaczony specjalną naklejką z informacją do którego rejonu należy oraz 

zostanie przydzielony  numer identyfikacyjny. 

 

§ 2 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

 

Czas realizacji przedmiotu umowy ustala się w okresach od dnia 15 listopada 2015 r. do dnia 15 maja 2017 ., 

w ten sposób że: 

a)  W okresie od 15 listopada 2015 do 15 kwietnia 2016 r. Wykonawca realizuje usługi odśnieżania 

zgodnie z §1 umowy , 

b) Od 16 kwietnia 2016  do 15 maja 2016 roku Wykonawca dokonuje pozimowego sprzątania dróg 

zgodnie z §1 umowy , 

c) W okresie od 15 listopada 2016 r. do 15 kwietnia 2017 r. Wykonawca realizuje usługi odśnieżania 

zgodnie z §1 umowy , 

d) Od 16 kwietnia 2017 r. do 15 maja 2017 roku Wykonawca dokonuje pozimowego sprzątania dróg 

zgodnie z §1 umowy . 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE ZA REALIZACJĘ UMOWY 

 

1. Za wykonanie  przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy ustala się kwotę wynagrodzenia w 

wysokości : ……………………….zł  netto +  ……………zł  podatku VAT tj. łącznie  ………………… zł 

brutto (słownie złotych  …………………………….. ). 

2. Faktury za wykonanie usługi będą przedkładane Zamawiającemu w ciągu 5 dni po zakończeniu każdego 

okresu objętego usługą z zastrzeżeniem faktury należnej za okres od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia 

każdego roku trwania umowy, która może być przedstawiona nie wcześniej niż 5 dni po zakończeniu okresu 

objętego fakturowaniem i wykonaniu sprzątnięcia pozimowego, które zostanie wykonane w możliwie 

sprzyjających warunkach atmosferycznych nie później niż do dnia 15 maja każdego roku trwania umowy (w 

sytuacji nieukończenia wykonania sprzątania poziomowego lub braku akceptacji dla wykonania ze stron 

Zamawiającego wynagrodzenie należne za ostatni okres fakturowania w danym sezonie zimowym ulegnie 

wstrzymaniu).  
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3. Dla potrzeb rozliczenia strony umowy przyjmują, że: 

a) faktura za okres od dnia 15 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. obejmuje 15% wartości umowy,  

b) faktura za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 stycznia2016 r. obejmuje  10% wartości umowy,  

c) faktura za okres od dnia 1 lutego 2016 r.do dnia 28 lutego 2016 r. obejmuje 10% wartości umowy,  

d) faktura za okres od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 15  kwietnia 2016 r. i późniejsze wykonanie sprzątania 

pozimowego po sezonie 2015/2016 obejmuje 15% wartości umowy, 

e) faktura za okres od dnia 15 listopada 2016 r.do dnia 31 grudnia 2016 r. obejmuje 15% wartości umowy,  

f) faktura za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. obejmuje  10% wartości umowy,  

g) faktura za okres od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r. obejmuje 10% wartości umowy,  

h) faktura za okres od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 15  kwietnia 2017 r. i późniejsze wykonanie sprzątania 

pozimowego po sezonie  2016/2017 obejmuje 15% wartości umowy, 

4. W razie powstania różnicy między kwotą całkowitą za realizację zamówienia a kwotami za poszczególne 

okresy, wynikającej z zaokrągleń do pełnego grosza (0,01 PLN), faktura za ostatni okres rozlicza również 

powstałe w czasie realizacji zamówienia zaokrąglenia. 

5. W przypadku zgłoszonych pisemnie do Wykonawcy zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości wykonania 

usług, Zamawiającemu  przysługuje prawo potrącenia należności w kwocie 100 procent wynagrodzenia z 

umowy za każdy dzień niewykonania usługi zgodnie z umową. 

 

§ 4 

 KARY UMOWNE  

 

1. Strony przewidują następujące kary umowne: 

a) Jeśli Wykonawca nie podjął wykonywania usługi, lub zaprzestał wykonywania usługi i jest to wynikiem 

jego zaniedbań oraz pomimo interwencji Zamawiającego w ciągu 2 godzin nie podjął prac, Zamawiający 

obciąży Wykonawcę karą umowną stanowiącą równowartość 200% jego wynagrodzenia, za każdy dzień 

realizacji zamówienia niezgodnie z postanowieniami SIWZ oraz umowy . 

b) Jeśli Wykonawca odstąpi o od umowy z przyczyn zależnych od niego zależnych, Zamawiający obciąży 

Wykonawcę kara umowna w wysokości  10% ceny brutto za cały przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem  §5 

umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość kar umownych nie 

pokrywa rzeczywiście poniesionych szkód. 

3.Przez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z 

wystawionych za dany okres  faktury/rachunków. 

 

§ 5 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1 Zamawiający może odstąpić od umowy trybie natychmiastowym, jeżeli: 

a. zostanie zgłoszona upadłość Wykonawcy, 

b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c. Wykonawca przerwał realizacje usługi na okres co najmniej 2 dni bez uzasadnienia - w terminie 7 dni od 

dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o przerwie w realizacji umowy 

d. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji usługi  

e. Jeżeli Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z umową pomimo wezwania Wykonawcy przez 

Zamawiającego  do prawidłowego  wykonania umowy.  

f. Jeżeli Wykonawca wykonuje usługę sprzętem innym, niż zgłoszony w ofercie, a nie dokonał uprzedniego 

zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu  

h. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

2 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - 

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie; 

3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę albo  Zamawiającego  winno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.Strona odstępująca od umowy, zobowiązana jest zawiadomić drugą stronę o zamiarze odstąpienia na jeden 

tydzień przed tym terminem. 
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§ 6 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Rozstrzygnięcie sporów wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze. 

2.Wykonawca może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem pięciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. W sytuacjach nieunormowanych w umowie obowiązują postanowienia w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia sporządzonej dla postępowania, którego rezultatem jest umowa niniejsza. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach tj. jednym dla Wykonawcy i dwóch dla 

Zamawiającego. 

 

 

 

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

                       / Wykonawca/                                                                        / Zamawiający/  
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Załącznik nr 6 

 
 

 

Wzór oświadczenia wykonawcy o posiadaniu uprawnień 

 
Zadanie:  

“Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice 

Wielkie w sezonie zimowym, 2015/2016, 2016/2017”  

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  UG.2710.Z.U.8.2015 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, Polska 
 

2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

 

 

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z A M (Y),   Ż E: 
 

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego pn.  “Zimowe 

utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice Wielkie w sezonie 

zimowym, 2015/2016, 2016/2017” posiadają wymagane doświadczenie zawodowe i uprawnienia  

do wykonywania samodzielnych  funkcji przy wykonywaniu usługi i obsługi powierzonych maszyn 

i urządzeń. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Załącznik nr 7 
 
Uwaga: WYPEŁNIA PODMIOT UDOSTĘPNIAJACY ZASOBY DLA WYKONAWCY (jeśli wskazano jego 

zaangażowanie w załączniku nr 2 – jeśli jego zaangażowania nie wskazano wpisać- Nie dotyczy podpisać i dołączyć do 

oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO NIEZBĘDNE ZASOBY 

 

My niżej podpisani / Ja niżej podpisany* działający w imieniu ………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę i siedzibę podmiotu udostępniającego zasobów) 

  

zobowiązujemy się / zobowiązuję się * do udostępnienia wykonawcy ………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

(podać nazwę i siedzibę wykonawcy korzystającego z zasobów – składający ofertę) 

 

niezbędnych do realizacji zamówienia pn. “Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie 

Gminy Janowice Wielkie w sezonie zimowym, 2015/2016, 2016/2017” 

nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego UG.2710.Z.U.8.2015 zasobów, 

tj.:………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

(zakres i sposób wykorzystania niezbędnych zasobów) 

Charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………. 

 

Zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia ………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
 

 

 

........................... dnia ....................   ............................................................................ 
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
*  niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

podmiot użyczający zasoby  
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Załącznik nr 8 
 

 

 

LISTA PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

 

Zadanie:  
“Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice 

Wielkie w sezonie zimowym, 2015/2016, 2016/2017”  

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  UG.2710.Z.U.8.2015 

 

 

 

 
 

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2013 Nr 907, ze zm.) informuję że: 

 
  ………………………………………………………………………………………………………….… 

 (nazwa podmiotu) 
 

 

 

 –  Jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz.  U. nr 50, poz. 331 z późn zm.), w skład której wchodzą następujące podmioty*: 

 

1.  ......................................................................................................................................  

2.  ......................................................................................................................................  

3.  ......................................................................................................................................  

4.  ......................................................................................................................................  

5.  ......................................................................................................................................  

6.  ......................................................................................................................................  

 

 

– Nie należy do grupy kapitałowej *. 

 

 

* Niepotrzebne  skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

........................... dnia ....................   ............................................................................ 
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 


