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Znak sprawy: RBG.271.9.2012                                                                   Czarnocin, dnia 19.04.2012 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami/- wartość zamówienia nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro 
 
I. Zamawiający: 
Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin 
REGON 291010033 
NIP 6050023070 
tel. (41) 35-12-028, fax.(41) 35-12-029 
e-mail: ug.czarnocin@com.pl 
 
zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Usługi w zakresie bieżącego utrzymania gminnych dróg 
oraz rowów przydrożnych i melioracyjnych w 2012 roku na terenie Gminy Czarnocin” 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi: 
1) Usługi równiarką drogową samojezdną o mocy min. 70 kW (95 KM)-przewidywana ilość 60 
godzin. 
Usługi równiarką  będą głównie polegały na profilowaniu dróg gruntowych i tłuczniowych w celu 
poprawienia przekroju poprzecznego dróg i wyrównania nierówności, a tym samym polepszenia 
odwodnienia drogi.  
2) Mechaniczne odmulanie (czyszczenie) rowów- ziemia (urobek) na odkład, przy średniej ilości 
namułu 0,2 m

3
-0,3 m

3
 na 1 mb długości rowu- przewidywana ilość 850 mb. 

3) Mechaniczne odmulanie rowów- załadunek ziemi (urobku) na przyczepy podstawiane                       
w czasie odmulania na bieżąco przez Zamawiającego, przy średniej ilości namułu 0,2 m

3
-                 

0,3 m
3
 na 1 mb długości rowu- przewidywana ilość 700 mb. 

Transport ziemi będzie zorganizowany przez Zamawiającego we własnym zakresie w sposób 
zapewniający ciągłość pracy koparki. 
4) Ręczne odmulanie rowów- ziemia (urobek) na odkład, przy średniej ilości namułu 0,2 m

3
-              

0,3 m
3
 na 1 mb długości rowu- przewidywana ilość 65 mb. 

5) Mechaniczne odbudowanie (wykopanie) rowów- ziemia (urobek) na odkład- przewidywana 
ilość 220 m

3
. 

6) Mechaniczne odbudowanie (wykopanie) rowów- załadunek ziemi (urobku) na przyczepy 
podstawiane w czasie kopania na bieżąco przez Zamawiającego- przewidywana ilość 280 m

3
. 

Transport ziemi będzie zorganizowany przez Zamawiającego we własnym zakresie w sposób 
zapewniający ciągłość pracy koparki. 
7) Czyszczenie zamulonych przepustów o średnicy 40 cm-100 cm- przewidywana ilość 40 mb, 
8) Wykonanie przepustów o średnicy 40 cm-100 cm z materiału powierzonego- przewidywana 
ilość 40 mb. 
9) Wycięcie i rozebranie nawierzchni asfaltowej (gr. ok. 5 cm) oraz podbudowy tłuczniowej (gr. 
ok. 20 cm)- przewidywana ilość 30 m

2
. 

Prace będą polegały na przygotowaniu podłoża do ułożenia płyt drogowych żelbetowych. 
10) Wykonanie podbudowy tłuczniowej lub piaskowej gr. ok. 20 cm wraz z zagęszczeniem                             
i montaż żelbetowych płyt drogowych z materiału powierzonego- przewidywana ilość 30 m

2
, 

11) Usługi walcem drogowym samojezdnym statycznym (min. 9 ton), przy zagęszczaniu 
kruszywa naturalnego łamanego- przewidywana ilość 8 godzin. 
Usługi będą polegały na zagęszczeniu nawiezionego i rozścielonego kruszywa. 
12) Praca koparko- ładowarki o mocy silnika min.70 kW (95 KM), poj. łyżki ładowarkowej min. 
0,9 m

3
- przewidywana ilość 30 godzin. 

Usługi będą polegały na wykonaniu prac ziemnych takich jak np. rozplantowanie nawiezionej ziemi. 
2. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się w terenie z warunkami 
wykonania usług, w celu prawidłowego skalkulowania ceny. 

mailto:ug.czarnocin@com.pl
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3. Wymienione w ust. 1 ilości poszczególnych rodzajów usług przewidywane do wykonania mogą ulec 
zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od zapotrzebowania w zakresie bieżącego wykonywania 
prac.  
4. Usługi będą realizowane w 24 sołectwach Gminy Czarnocin na pisemne zlecenie Zamawiającego. 
5.Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie usługi. Wszelkie materiały niezbędne do realizacji 
zamówienia takie jak: kręgi betonowe, tłuczeń, piasek, płyty żelbetonowe i inne zostaną zakupione 
przez Zamawiającego i dostarczone w miejsce wbudowania. 
6. Projekt umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
7. Przedmiot zamówienia opisany został według następujących kodów CPV: 
45520000-8- Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
45500000-2- Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót                       
z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 
45233142-6- Roboty w zakresie naprawy dróg 
8. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 
9. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
10. Termin wykonania zamówienia: 31.08.2012 r. 
 
III. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo- ofertowy- wg załączonego wzoru 
(Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego), 
2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu 
składania oferty cenowej- w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. 
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 może być dostarczony przed podpisaniem umowy. 
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
 
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów. 
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 
 
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 
postępowania są: 
Jolanta Kubicka tel. (41) 35-12-305, e-mail: j.kubicka@czarnocin.com.pl 
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie o wyjaśnienie istotnych warunków 
udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek- piątek w godz. 7:00 do 15:00. 
 
VI. Miejsce składania ofert 
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 
100, 28- 506 Czarnocin, II piętro- sekretariat pokój nr 22 do dnia 27.04.2012 roku do godziny 11:00. 
 
VII. Opis sposobu obliczenia ceny  
1. Wykonawca określi w formularzu cenowo- ofertowym  cenę oferty brutto za realizację całego 
przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym z wyodrębnieniem należnego podatku 
VAT, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. 
2. Wykonawca określi w formularzu cenowo- ofertowym ceny jednostkowe netto i brutto za realizację 
poszczególnych rodzajów usług składających się na przedmiot zamówienia. 
3. Zamawiający ustala, że cena oferty jest łączną sumą wartości brutto za wykonanie poszczególnych 
rodzajów świadczonych usług objętych niniejszym zamówieniem. Cena podana przez Wykonawcę                
w formularzu cenowo- ofertowym za wykonanie całego planowanego przedmiotu zamówienia służyć 
będzie tylko do porównania złożonych ofert. Natomiast wynagrodzenie dla Wykonawcy liczone będzie 
za faktycznie wykonany zakres usług w oparciu o ceny jednostkowe podane w formularzu cenowo- 
ofertowym, zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania 
ofertowego.  
4. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich 
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VIII. Informacje o formalnościach 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich 
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia                                     
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający 
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny. 
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone       
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga. 
5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach 
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
IX. Załączniki do zapytania cenowego: 
1) formularz ofertowo- cenowy- załącznik Nr 1, 
2) projekt umowy- załącznik Nr 2 
 
 
Sporządził:  
 
………………………………… 
                                                                                                                      ZATWIERDZIŁ: 
 
                                                                                                                 ………………………………… 
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Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 19.04.2012 r. 
 
 
 
 

FORMULARZ CENOWO- OFERTOWY 
 
 

 
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................... 
 
Adres......................................................................................................................................................... 
 
Telefon................................................. Fax......................................................... 
 
NIP.......................................................REGON................................................... 
 
e-mail:........................................................ 

 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:  
„Usługi w zakresie bieżącego utrzymania gminnych dróg oraz rowów przydrożnych i melioracyjnych w 2012 roku na 
terenie Gminy Czarnocin” 
 

oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 19.04.2012 r. 
 
za cenę w kwocie brutto złotych …............................................................................................................ 
 
(słownie złotych......................................................................................................................................), 
 
w tym podatek VAT w wysokości ….... %, to jest w kwocie …............................(słownie złotych……… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………). 
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Cena ofertowa brutto obejmuje usługi: 

 
Lp. Przedmiot zamówienia Jednostka Ilość Cena 

jednostkowa 
netto PLN 

Cena 
jednostkowa 
brutto PLN 

Kwota łączna 
netto PLN 

Kwota 
podatku 
VAT PLN 

Kwota 
łączna 
brutto PLN 

1 Usługi równiarką drogową samojezdną 
o mocy min. 70 kW (95 KM) 

 

godzina 60      

2 Mechaniczne odmulanie (czyszczenie)  
rowów- ziemia (urobek) na odkład, 
przy średniej ilości namułu 0,2 m

3
- 0,3 

m
3
 na 1 mb długości rowu 

mb 850      

3 Mechaniczne odmulanie rowów- 
załadunek ziemi (urobku) na przyczepy 
podstawiane w czasie odmulania na 
bieżąco przez Zamawiającego, przy 
średniej ilości namułu 0,2 m

3
-0,3 m

3
 na 

1 mb długości rowu 

mb 700      

4 Ręczne odmulanie rowów- ziemia 
(urobek) na odkład, przy średniej ilości 
namułu 0,2 m

3
-0,3 m

3
 na 1 mb 

długości rowu 

mb 65      

5 Mechaniczne odbudowanie 
(wykopanie) rowów- ziemia (urobek) 
na odkład 

m3 220      

6 Mechaniczne odbudowanie 
(wykopanie) rowów- załadunek ziemi 
(urobku) na przyczepy podstawiane w 
czasie kopania na bieżąco przez 
Zamawiającego 

 

m3 280      

7 Czyszczenie zamulonych przepustów 
o średnicy 40 cm-100 cm 

mb 40      

8 Wykonanie przepustów                             
o średnicy 40 cm-100 cm z materiału 
powierzonego 
 

mb 40      
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9 Wycięcie i rozebranie nawierzchni 
asfaltowej (gr. ok. 5 cm) oraz 
podbudowy tłuczniowej (gr. ok. 20 cm) 

m2 30      

10 Wykonanie podbudowy tłuczniowej lub 
piaskowej gr.ok.20 cm wraz                              
z zagęszczeniem i montaż 
żelbetowych płyt drogowych                      
z materiału powierzonego 

m2 30      

11 Usługi walcem drogowym 
samojezdnym statycznym              
(min. 9 ton), przy zagęszczaniu 
kruszywa naturalnego łamanego 

godzina 8      

12 Praca koparko- ładowarki o mocy 
silnika min.70 kW (95 KM), poj. łyżki 
ładowarkowej min. 0,9 m3 

godzina 30      

Razem 
 

   

 
Oświadczam, że:  
a) zapoznałem/zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym, 
b)zdobyłem/ zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, 
c) posiadam/(-y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
d) posiadam/(-y) niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
e) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 
f) znajduję/ znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
g) oświadczam/(-y), że akceptuję warunki określone w projekcie umowy 

 
 
 
 

………….………………………………………………………………………………. 
                                             (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 19.04.2012 r. 
 

Wzór  umowy 
 

Umowa na usługi Nr…….. 
 

Zawarta w dniu……………… w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28- 506 
Czarnocin, pomiędzy Gminą Czarnocin REGON 291010033, NIP 6050023070, zwaną dalej 
Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
Panią mgr Marię Kasperek- Wójt Gminy Czarnocin 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Pana mgr Zbigniewa Piś 
a Firmą…………………………………. REGON…………………NIP……………………… 
zwanym/ą dalej Wykonawcą, 
reprezentowaną przez: 
1…………………………………… 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w dniu ……… roku wyboru oferty Wykonawcy                 
w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych/ Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami/ 
została zawarta umowa następującej treści:           
 

§1. 
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Usługi w zakresie bieżącego 
utrzymania gminnych dróg oraz rowów przydrożnych i melioracyjnych w 2012 roku na terenie 
Gminy Czarnocin” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu 
ofertowym, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia …………roku stanowiącej załącznik 
nr 1 do umowy. 
2. Przewidywany zakres usług obejmuje: 
1) Usługi równiarką drogową samojezdną o mocy min. 70 kW (95 KM)-przewidywana ilość 
60 godzin, 
2) Mechaniczne odmulanie (czyszczenie) rowów- ziemia (urobek) na odkład, przy średniej 
ilości namułu 0,2 m3-0,3 m3 na 1 mb długości rowu- przewidywana ilość 850 mb, 
3) Mechaniczne odmulanie rowów- załadunek ziemi (urobku) na przyczepy podstawiane                       
w czasie odmulania na bieżąco przez Zamawiającego, przy średniej ilości namułu 0,2 m3-                 
0,3 m3 na 1 mb długości rowu- przewidywana ilość 700 mb, 
4) Ręczne odmulanie rowów- ziemia (urobek) na odkład, przy średniej ilości namułu 0,2 m3-              
0,3 m3 na 1 mb długości rowu- przewidywana ilość 65 mb, 
5) Mechaniczne odbudowanie (wykopanie) rowów- ziemia (urobek) na odkład- przewidywana 
ilość 220 m3, 
6) Mechaniczne odbudowanie (wykopanie) rowów- załadunek ziemi (urobku) na przyczepy 
podstawiane w czasie kopania na bieżąco przez Zamawiającego- przewidywana ilość 280 
m3, 
7) Czyszczenie zamulonych przepustów o średnicy 40 cm-100 cm- przewidywana ilość 40 
mb, 
8) Wykonanie przepustów o średnicy 40 cm-100 cm z materiału powierzonego- 
przewidywana ilość 40 mb, 
9) Wycięcie i rozebranie nawierzchni asfaltowej (ok. 5 cm) oraz podbudowy tłuczniowej             
(ok. 20 cm)- przewidywana ilość 30 m2, 
10) Wykonanie podbudowy tłuczniowej lub piaskowej ok. 20 cm wraz z zagęszczeniem                             
i montaż żelbetowych płyt drogowych z materiału powierzonego- przewidywana ilość 30 m2, 
11) Usługi walcem drogowym samojezdnym statycznym (min. 9 ton), przy zagęszczaniu 
kruszywa naturalnego łamanego- przewidywana ilość 8 godzin, 
12) Praca koparko- ładowarki o mocy silnika min.70 kW (95 KM), poj. łyżki ładowarkowej 
min. 0,9 m3- przewidywana ilość 30 godzin. 
3. Wyżej wymienione przewidywane ilości poszczególnych rodzajów usług mogą ulec 
zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od bieżącego zapotrzebowania na poszczególne 
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usługi. Zwiększenie zakresu danego rodzaju usługi spowoduje zmniejszenie zakresu innych 
usług. 
4.  Potwierdzenie faktycznej ilości wykonanych poszczególnych rodzajów usług będzie 
odbywało się  w następującej formie: 
1) w przypadku usług wymienionych w ust. 2 pkt 2-10- na podstawie protokołów odbioru 
robót zawierających obmiary dokonane komisyjnie przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy, 
2) w przypadku usług wymienionych w ust. 2 pkt 1 i pkt 11-12- na podstawie dokumentów 
pracy sprzętu podpisanych przez Wykonawcę oraz potwierdzonych każdorazowo przez 
Sołtysów i przedstawicieli Zamawiającego. 
5. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa zapytanie ofertowe z dnia 
19.04.2012 r. oraz oferta Wykonawcy z dnia…… 
6. Usługi  muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na 
ustalonych niniejszą umową warunkach.    

§2. 
1. Termin rozpoczęcia usług ustala się na dzień…… r. 
2. Termin zakończenia usług ustala się na dzień 31.08.2012 r. 
 

§3. 
Umowę zawiera się na czas oznaczony od dnia….. roku do dnia 31.08.2012 roku. 
 

§4. 
1.Usługi będą wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego. 
2.Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć wykonywanie usług określonych w zleceniu 
Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zlecenia i realizować te usługi                       
w sposób ciągły tj. w każdy dzień roboczy. 
3.Po wykonaniu usług określonych w zleceniu Wykonawca zawiadomi pisemnie 
Zamawiającego o wykonaniu zlecenia i gotowości do odbioru robót. 
4.W przypadku usług rozliczanych w godzinach pracy sprzętu Wykonawca jest zobowiązany 
każdorazowo poinformować upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (koordynatora 
robót) o godzinie rozpoczęcia i zakończenia usługi. 

§5. 
1. Przewidywane wynagrodzenie za realizacje usług określonych w §1 niniejszej umowy 
wynosi: 
- brutto zł.: ……………słownie zł……………………………………………………………….…….. 
 
- netto zł:……………., słownie zł…………………………………………...…………...................... 
 
-podatek VAT ………. % kwota zł:…………… słownie zł:………………………………………… 
 
 2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może 
przekroczyć  kwoty o której mowa w § 5 ust. 1.  
3. Ceny  jednostkowe netto za realizację poszczególnych rodzajów usług składających się na 
przedmiot zamówienia zostały określone w formularzu cenowo- ofertowym i wynoszą: 
1) Usługi równiarką drogową samojezdną o mocy min. 70 kW (95 KM): 
- cena brutto za 1 godzinę zł:…………... słownie złotych:…………………………………………. 
- cena netto za 1 godzinę zł:…………… słownie złotych:…………………………………….…… 
- podatek VAT ….. % kwota zł:………… słownie złotych:…………………………………………. 
2) Mechaniczne odmulanie (czyszczenie) rowów- ziemia (urobek) na odkład, przy średniej 
ilości namułu 0,2 m3-0,3 m3 na 1 mb długości rowu: 
- cena brutto za 1 mb zł:…………... słownie złotych:………………………………………………. 
- cena netto za 1 mb zł:……………., słownie złotych:……………………………………………… 
- podatek VAT ……% kwota zł:…………..słownie złotych:………………………………………... 
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3) Mechaniczne odmulanie rowów- załadunek ziemi (urobku) na przyczepy podstawiane                       
w czasie odmulania na bieżąco przez Zamawiającego, przy średniej ilości namułu 0,2 m3-                 
0,3 m3: 
- cena brutto za 1 mb zł:……….……..słownie złotych:…………………………………………….. 
- cena netto za 1 mb zł:……………… słownie złotych:…………………………………………….. 
- podatek VAT ……% kwota zł:………….. słownie złotych:……………………………………….. 
4) Ręczne odmulanie rowów- ziemia (urobek) na odkład, przy średniej ilości namułu 0,2 m3-              
0,3 m3 na 1 mb długości rowu: 
- cena brutto za 1 mb zł:……….. słownie złotych:………………………………………………….. 
- cena netto za 1 mb zł:……… , słownie złotych:……………………………………………….….. 
- podatek VAT ….% kwota zł:…….. słownie złotych:………………………………………………. 
5) Mechaniczne odbudowanie (wykopanie) rowów- ziemia (urobek) na odkład: 
- cena brutto za 1 m3 zł:…………….., słownie złotych:…………………………………………….. 
- cena netto za 1 m3 zł:………………., słownie złotych:…………………………………………… 
- podatek VAT ….% kwota zł:….., słownie złotych:………………………………………………… 
6) Mechaniczne odbudowanie (wykopanie) rowów- załadunek ziemi (urobku) na przyczepy 
podstawiane w czasie kopania na bieżąco przez Zamawiającego: 
- cena brutto za 1 m3 zł:……………., słownie złotych:……………………………………………... 
- cena netto za 1 m3 zł:……………., słownie złotych:……………………………………………… 
- podatek VAT ……% kwota zł:……. słownie złotych:…………………………………………….. 
7) Czyszczenie zamulonych przepustów o średnicy 40 cm-100 cm: 
- cena brutto za 1 mb zł:…………., słownie złotych:……………………………………………….. 
- cena netto za 1 mb zł:…………., słownie złotych:………………………………………………… 
- podatek VAT ……% kwota zł:……….., słownie zł:……………………………………………….. 
8) Wykonanie przepustów o średnicy 40 cm-100 cm z materiału powierzonego: 
- cena brutto za 1 mb zł:…………., słownie złotych:……………………………………………….. 
- cena netto za 1 mb zł:…………., słownie złotych:………………………………………………… 
- podatek VAT …….% kwota zł:………, słownie złotych:………………………………………….. 
9) Wycięcie i rozebranie nawierzchni asfaltowej (gr. ok. 5 cm) oraz podbudowy tłuczniowej 
(gr. ok. 20 cm): 
- cena brutto za 1 m2 zł:………….. słownie złotych:……………………………………………….. 
- cena netto za 1 m 2 zł:………….. słownie złotych:………………………………………………… 
- podatek VAT ……..% kwota zł:……… słownie złotych:………………………………………….. 
10) Wykonanie podbudowy tłuczniowej lub piaskowej gr. ok. 20 cm wraz z zagęszczeniem                             
i montaż żelbetowych płyt drogowych z materiału powierzonego: 
- cena brutto za 1 m 2 zł:………….. słownie złotych:……………………………………………..… 
-cena netto za 1 m2 zł:………….. słownie złotych:………………………………………………… 
- podatek VAT……% kwota zł:……… słownie złotych:……………………………………………. 
11) Usługi walcem drogowym samojezdnym statycznym (min. 9 ton), przy zagęszczaniu 
kruszywa naturalnego łamanego: 
- cena brutto za 1 godzinę zł:………… słownie złotych:…………………………………………… 
- cena netto za 1 godzinę zł:………… słownie złotych:……………………………………………. 
- podatek VAT ……..% kwota zł:……….. słownie złotych:………………………………………… 
12) Praca koparko- ładowarki o mocy silnika min.70 kW (95 KM), poj. łyżki ładowarkowej 
min. 0,9 m3: 
- cena brutto za 1 godzinę zł:…………. słownie złotych:………………………………………...… 
- cena netto za 1 godzinę zł:…………. słownie złotych:…………………………………………… 
- podatek VAT ……% kwota zł:………. słownie złotych:…………………………………………... 
4. Ceny jednostkowe określone w ust. 3 niniejszego paragrafu są niezmienne w okresie 
obowiązywania niniejszej umowy. 
5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wyliczane w oparciu o ceny jednostkowe netto 
podane w formularzu ofertowo- cenowym oraz ilości faktycznie wykonanych poszczególnych 
rodzajów usług. 
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§6. 
1.Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia 
będzie odbywać się każdorazowo fakturą miesięczną VAT, po zakończeniu bieżącego 
miesiąca będącego przedmiotem rozliczenia i po stwierdzeniu przez Zamawiającego 
prawidłowości wykonania usługi. 
2. Podstawą zapłaty przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę jest 
załączenie do tej faktury: 
1) w przypadku usług wymienionych w ust. 2 pkt 2-10- protokołów odbioru robót bez wad 
zawierających obmiary dokonane komisyjnie przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy, 
2) w przypadku usług wymienionych w ust. 2 pkt 1 i pkt 11-12- dokumentów pracy sprzętu 
podpisanych przez Wykonawcę oraz potwierdzonych każdorazowo przez Sołtysów                                 
i przedstawicieli Zamawiającego 
oraz zbiorczych zestawień usług wykonanych w miesiącu rozliczeniowym. 
4. Faktury należy przedkładać w terminie do 10- go dnia roboczego miesiąca za poprzedni 
miesiąc. Jeśli będzie to dzień wolny od pracy to w najbliższy dzień roboczy. 
5. Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosi do 30 dni licząc od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi dokumentami 
rozliczeniowymi. 
6. Faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy: nr………………... 
 

§7. 
W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty 
ustawowych odsetek za opóźnienie. 
 

§8. 
Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiedni 
sprzęt, w stanie technicznym umożliwiającym bieżącą realizację zleceń Zamawiającego. 
 

§9. 
1. Wykonawca ustala do kierowania usługami stanowiącymi przedmiot umowy swojego 
przedstawiciela w osobie: 
………………- nr tel. ……………………………… 
2. Zamawiający ustanawia swojego przedstawiciela do koordynowania robót w osobie : 
………………………… - nr tel. ………………………… 
3 .Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji przedmiotu zamówienia bez 
powiadamiania Wykonawcy. 
 

§10. 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
2.1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za niewywiązywanie się z warunków umowy polegających na nieprzystąpieniu do 
realizacji zlecenia w określonym w §4 ust. 2 czasie- każdorazowo w wysokości 100,00 zł. 
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialny jest 
Wykonawca- w wysokości 1000,00 zł. 
3. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
kary umowne na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 
 

§11. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego                        
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§12. 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom 
trzecim przy wykonywaniu usług będących przedmiotem niniejszej umowy. 
2. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałych w związku                                
z prowadzonymi robotami związanymi  z przedmiotem zamówienia. 
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności 
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej 
od daty podpisania umowy do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Na każde 
żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną polisę 
ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. 
 

§13. 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał 
wykonywanie usług z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo 
wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni.  
2) Została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz 
zajęcia jego majątku. 
3) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje 
zobowiązania umowne. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania                       
w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w umowie. 
2) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru wykonanych usług bądź 
odmawia podpisania dokumentu pracy sprzętu. 
3. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie. 

§14. 
1. Wszystkie kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać 
będą polubownie. 
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759                       
z późniejszymi zmianami/ oraz Kodeksu cywilnego. 

§15. 
 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:  2 dla Zamawiającego i 1 
dla Wykonawcy. 

§16. 
 Integralną część niniejszej umowy stanowią niżej wymienione załączniki od nr 1 do nr 2: 
1)Załącznik Nr 1 – Zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2012 r. 
2)Załącznik Nr 2- Oferta Wykonawcy 
 

Podpisy Stron umowy 
 
 
Zamawiający                                                                                                          Wykonawca 
 
 
Skarbnik Gminy
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