Zp.271.1.13.2020
Część II - likwidowanie śliskości na drogach i parkingach

Załącznik nr 1b do SIWZ
Pieczęć nagłówkowa
(Wzór formularza)
Data:..............................

OFERTA
Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………….………….………………………………………………………………
Adres korespondencyjny:………………………………………………………………..………..…………………………………………………………….
Województwo:…………………………………………………………………………………………
Tel………………………………….. fax…………………………..e-mail………………………..
Regon……………………………..NIP…………………………………………………………….
Adres e-mail do korespondencji ……………………..…..@............................................
Osoba do kontaktu ………………………………………………………………….………………
Tel. komórkowy ……………………………………………………………………………………
Do
..........................................................
/ Zamawiający /
...........................................................
...........................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie
Gminy Brenna w sezonie 2020-2021”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ……………….
data ogłoszenia ………………….r., na stronie internetowej www.bip.brenna.org.pl i tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy w Brennej:
1. Składam (my) ofertę na Część II – likwidowanie śliskości na drogach i parkingach.
1.1 Oferujemy wykonanie usługi objętej zaproszeniem na Część II za łączną cenę:
Netto …………………………………………………………………………………………………………………………..
Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………
Brutto:………………………………………………………………………………………………………………………….
Słownie…………………………………………………………………………………………………………………………
w podanej wyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia,

(miejscowość )

( data )

…………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo
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Załącznik nr 1b do SIWZ
w tym:
1.1.1 Posypywanie w rejonach 1-9:
a/ (cena posypywania zł/h netto)………………….. x 1000 h = .................... zł.
słownie ................................................................................
b/ brutto ...................... zł. słownie .................................................................................
1.1.2 Dostarczanie piasku wraz z jego zakupem i transportem:
a/ (cena zł/tonę netto)………………….. x 400 ton = .................... zł.
słownie ................................................................................
b/ brutto ...................... zł. słownie .................................................................................
1.1.3 Dostarczanie żwirku 2-4 mm wraz z jego zakupem i transportem:
a/ (cena zł/tonę netto)………………….. x 800 ton = .................... zł.
słownie ................................................................................
b/ brutto ...................... zł. słownie .................................................................................
1.1.4 Dostarczanie soli wraz z jego zakupem i transportem:
a/ (cena zł/tonę netto)………………….. x 75 ton = .................... zł.
słownie ................................................................................
b/ brutto ...................... zł. słownie .................................................................................
1.1.5 Zamiatanie dróg jako zakończenie „Akcji Zima” w rejonach od 1-9:
a/ (cena zł/km netto)………………….. x 110 km = .................... zł.
słownie ................................................................................
b/ brutto ...................... zł. słownie .................................................................................
1.2 Oferujemy wyjazd gotowych jednostek sprzętowych na drogi gminne celem pełnienia akcji zimowego
utrzymania dróg w ciągu:
- 30 minut
- 60 minut
- 90 minut
- 120 minut *)
od wydania dyspozycji wyjazdu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
1.3 Oferujemy podstawić sprzęt zastępczy w ciągu:
- 1 godziny
- 2 godzin
- 3 godzin *)
od wydania dyspozycji wyjazdu sprzętu zastępczego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
1.4 Deklarujemy, iż wysokość kary umownej za każde pół godziny opóźnienia za każde pół godziny opóźnienia w
wyjeździe gotowych jednostek sprzętowych na drogi gminne celem pełnienia akcji zimowego utrzymania dróg
w czasie wynikającym z umowy wynosi : ……………………. zł.
*) niewłaściwe skreślić
(miejscowość )

( data )

…………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo
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Załącznik nr 1b do SIWZ
1.5 Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy. Termin
płatności faktury wynosi 30 dni – zgodnie z zapisami § 6 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3b do
SIWZ.
1.6 Deklarujemy wykonywanie zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do 15.05.2021 r.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, który jest częścią SIWZ i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej przez Zamawiającego
warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.
3. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto, w formie lub kilku formach, o których
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przed terminem podpisania umowy.
4. Oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione w naszych dokumentach
załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
5. Oświadczamy że jesteśmy związani niniejszą ofertę przez 30 dni od dnia składania ofert określonego,
w SIWZ, oraz oświadczamy, że oferta pozostanie dla nas wiążąca i może być zaakceptowana w każdym czasie
przed upływem terminu związania ofertą.
6. Oświadczamy, że *):
- wykonamy całe zadanie siłami własnymi,
- przewidujemy wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów)*):
(Jeżeli Wykonawca przewiduje korzystanie z podwykonawców musi wskazać części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwę podwykonawcy, jeśli jest on znany w na dzień
złożenia oferty):
Części zamówienia, których wykonanie zamierzam
Nazwa firmy podwykonawcy (podać nazwę, adres
powierzyć podwykonawcom
oraz REGON lub NIP firmy)

*) niewłaściwe skreślić
7. Zobowiązuję się do przesyłania potwierdzeń otrzymywanej faksem lub e-mail korespondencji. Uznaję, że brak
nadesłania potwierdzenia maksymalnie następnego dnia od daty otrzymania korespondencji będzie podstawą
do przyjęcia przez Zamawiającego daty wysyłania faksem lub e-mail i umieszczenia na stronie internetowej za
datę powzięcia informacji, od której liczone będą terminy ustawowe.
8. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr ............ do nr .................
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach oferty
są jawne.
*) niewłaściwe skreślić

(miejscowość )

( data )

…………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo
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9. Wadium w kwocie …...…….... zostało wniesione w dniu …............ w formie.............................................
10. W przypadku wygrania postępowania przetargowego, wynagrodzenie za wykonane usługi będzie płacone
przelewem na konto: ............................................................................................................................................
11. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr Zp………………………………,
oświadczam iż wybór mojej oferty prowadzi/nie prowadzi*) do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Uwaga: Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstawania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.
L.p.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Wartość bez kwoty podatku

12. Oświadczam, że wypełniam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
13. Oświadczam, iż należę do sektora * mikro / małych / średnich / dużych przedsiębiorstw (zgodnie z zaleceniem
Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z
20.5.2003, s. 36).

14. Oferta została złożona na ...... stronach, kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr ...........
*) niewłaściwe skreślić

(miejscowość )

( data )

…………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo
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Pieczątka Wykonawcy

Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, RS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych
na terenie Gminy Brenna w sezonie 2020-2021” - Część II – likwidowanie śliskości na drogach i

parkingach, prowadzonego przez Gminę Brenna, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY

DOTYCZĄCE

SPEŁNIENIA

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 8.2 SIWZ oraz w
ogłoszeniu o zamówieniu.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu
…………………………..( właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),
polegam
na
zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………………………….…………, w
następującym zakresie: ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać
podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
1. Oświadczam,
że
nie
podlegam
wykluczeniu
z
postępowania
na
podstawie
art. 24 ust 1 pk. 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,
że
nie
podlegam
wykluczeniu
z
postępowania
na
podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt .1314, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp oświadczam, że
w
związku
z
ww.
okolicznością,
podjąłem
następujące
środki
naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………(podać
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie

pełną

zachodzą podstawy wykluczenia z

postępowania o udzielenie zamówienia określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
Pzp.
…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następujących

podmiotów,

będących

podwykonawcami:

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę oraz adres),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo
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Załącznik nr 3b do SIWZ
dotyczy postępowania nr Zp.271.1. 13.2020
UMOWA Nr ………………..
(projekt umowy)
zawarta w dniu ……………….. w Urzędzie Gminy w Brennej pomiędzy:
Gminą Brenna z siedzibą 43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, NIP: …………………., REGON: …………………..
reprezentowaną przez:
Pana ………………………..
zwaną dalej "Zamawiającym" , a firmą:
…………………………….., z siedzibą ……………………………………………
działająca na podstawie wpisu w KRS …………………….. posiadającą NIP ………………., REGON …………………….
reprezentowaną przez:
…………………………………………………….
zwanym dalej "Wykonawcą"

o następującej treści:
§1
1. Podstawą zawarcia umowy jest oferta wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z p. zm.). Zamówienie wpisano do Centralnego Rejestru Zamówień Publicznych pod
numerem …………………. w dniu ………………...
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych
na terenie Gminy Brenna w sezonie 2020-2021” – Część II - likwidowanie śliskości na drogach i parkingach,
zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, który stanowi integralną część niniejszej umowy.
§2
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do 15.05.2021 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia zimowego utrzymania dróg w przypadku
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.
§3
1. Obowiązki Wykonawcy:
1) wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 7 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) prowadzenie kart drogowych lub raportów pracy sprzętu i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu
nie później jak w trzecim dniu roboczym po wykonaniu usługi,
3) sporządzanie za połowę miesiąca i na koniec miesiąca, na podstawie zatwierdzonych kart drogowych lub
raportów pracy sprzętu, zestawień wykonanych prac zawierających co najmniej datę wykonywania usług
zimowego utrzymania, ilość godzin wykonywanych usług z podziałem na odśnieżanie, zwalczanie śliskości, wywóz
śniegu w poszczególnych rejonach,
4) informowanie na bieżąco Zamawiającego o przejezdności dróg i zdarzeniach na drogach,
5) zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę – przez cały okres obowiązywania umowy – na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, osób wykonujących
następujące czynności: obsługa sprzętu do likwidacji śliskości na dogach oraz osoba odpowiedzialna za realizację
zamówienia,
Gmina Brenna

Strona 8

Zp.271.1.13.2020
Część II - likwidowanie śliskości na drogach i parkingach
6) przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego wykazu osób lub dokumentów potwierdzających, że osoby
wykonujące czynności określone w pkt 5 jw. są zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z postanowieniami pkt.
3.7.3-3.7.4 SIWZ.
7) podstawienie sprzętu zastępczego w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do realizacji zamówienia - czas
reakcji Wykonawcy w celu podstawienia sprzętu zastępczego wynosi ………………….. godziny od momentu wydania
dyspozycji przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
8) rozpoczęcie akcji, tj. wyjazd gotowych jednostek sprzętowych na drogi gminne celem pełnienia Akcji Zimowego
utrzymania dróg w ciągu …………… minut – czas liczony będzie od wydania dyspozycji wyjazdu przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego.
2. W przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie prowadzić usługę zgodnie z obowiązującymi standardami ze
względu na trudne warunki pogodowe, powinien niezwłocznie zawiadomić telefonicznie Zamawiającego o tym
fakcie.
§4
Zamawiający i Wykonawca ustanowią ze swojej strony osobę do nadzoru nad wykonaniem usług objętych
umową, z którą będzie możliwy całodobowy kontakt telefoniczny:
1) Zamawiający – Waldemar Ornowski, tel. 698 675 272.
2) Wykonawca – ………………………………………………………………...

§5
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyliczone w oparciu o
następujące ceny jednostkowe netto (bez podatku VAT) zgodnie z ofertą:
- Część II - likwidowanie śliskości na ulicach i parkingach
a) Posypywanie w rejonach od 1 do 9 ………….. zł/h słownie: ……………………………
b) Dostarczenie piasku wraz z zakupem i transportem ………….. zł/t słownie: ………………………………
c) Dostarczenie żwirku 2-4 mm wraz z jego zakupem i transportem ………….. zł/t słownie: ………………………………
d) Dostarczenie soli wraz z jej zakupem i transportem ………….. zł/t słownie: ………………………………
e) Zamiatanie dróg jako zakończenie „Akcji Zima” w rejonach od 1 do 9 - ………………zł/km ………………………………….
2. Wykonawca otrzyma zapłatę za rzeczywistą ilość wykonanego zakresu robót zgodnych ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wg cen
jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy (załącznik nr 1b do SIWZ).
3. W cenach określonych w ust. 1 zawarte są wszystkie koszty wykonania zamówienia miedzy innymi: koszt
materiałów zużytych do zwalczania śliskości, koszt przygotowania mieszanki, koszt składowania materiałów oraz
ich hałdowania, zakupu paliwa, koszty dojazdu do rejonów, koszty zatrudnienia pracowników, koszty
ubezpieczenia. Ceny określone przez Wykonawcę w ust. 1 zostają ustalone na czas trwania umowy.
4. Do cen określonych w ust. 1 będzie doliczany, należny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, podatek
VAT.
5. W pojazdach dla Części II zamówienia w ilości 2 szt. zostaną zainstalowane na koszt Zamawiającego nadajniki
GPS w celu monitorowania pracy sprzętu. W przypadku wystąpienia awarii nadajnika zainstalowanego na
pojeździe z winy operatora, wykonawca pokryje koszty jego naprawy lub wymiany na nowy. W jednostkach, w
których zainstalowane zostaną nadajniki GPS usługi będą rozliczane zgodnie ze wskazaniami nadajnika. W
przypadku wystąpienia awarii nadajnika wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego
(pisemnie, faxem lub telefonicznie) w przeciwnym razie rozliczenie pracy sprzętu zostanie dokonane zgodnie ze
wskazaniami nadajnika GPS.
6. W przypadku zmiany podwykonawcy lub awarii pojazdu na którym zainstalowano nadajnik, Wykonawca ponosi
koszty demontażu i montażu na kolejnym pojeździe.
7. Rozliczenie pozostałych jednostek (bez nadajników GPS) odbywać się będzie na podstawie wykazu prac
jednostek potwierdzonych kartami pracy sprzętu przedkładanych nie później jak w trzecim dniu roboczym po
wykonaniu usługi, weryfikowanych przez Zamawiającego.
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§6
1. Rozliczenie za wykonane usługi następować będzie bezgotówkowo w okresach dwutygodniowych, zgodnie z
fakturami, wystawionymi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego kart drogowych lub raportów pracy
sprzętu.
2. Przed dokonaniem zapłaty każdej faktury przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się, przedłożyć
pisemne oświadczenia podwykonawców o wykonaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich
zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do
Zamawiającego. Zamawiający powstrzyma się z wypłatą Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedstawienia ww.
oświadczeń (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do umowy) lub zatwierdzonej do zapłaty kopii faktury
podwykonawcy oraz cesji płatności (wierzytelności) na podwykonawcę.
3. Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy
wynosi
………………………. zł netto (słownie …………..) + VAT tj. …………….. zł brutto ( słownie: ………………..) – zgodnie z
ofertą Wykonawcy z dnia ……………..
4. Ostateczne wynagrodzenie jakie zapłaci Zamawiający wybranemu Wykonawcy będzie wynikać z ilości faktycznie
wykonanych i odebranych usług w ramach realizowanego zamówienia, nie przekroczy jednak wartości określonej
w ust. 3.
5. Zamawiający gwarantuje wynagrodzenie z tytułu umowy w wysokości 15 % maksymalnej wartości nominalnej
zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy. Gwarantowana kwota wynagrodzenia zostanie wypłacona
po upływie terminu obowiązywania umowy. Wartość gwarantowanej kwoty zostanie pomniejszona o wartość
rzeczywiście wykonanej usługi. W przypadku wykonania usług o wartości równej lub większej niż 15 %
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy uznaje się, że
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe gwarantowane wynagrodzenie
6. Termin płatności faktury wynosi 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze.
8. Stwierdzenie wadliwego wykonania usług objętych umową w zakresie terminu lub jakości powoduje
niepotwierdzenie wykonania usługi przez Zamawiającego i odmowę zapłaty za dany element umowy.
9. Faktury mogą być dostarczone Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 711), tj. w formie ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej i za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania – skrócona nazwa skrzynki: Gmina
Brenna, numer PEPPOL – 5482432567. Pozostałe dokumenty, o których mowa w niniejszej umowie (tj.
zestawienie wykonanych prac w poszczególnych dniach miesiąca potwierdzonych przez Zamawiającego kartami,
potwierdzenia rozliczenia z podwykonawcami), Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w formie papierowej.
§7
1. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania pojazdu i sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
ponosi odpowiedzialność za prawidłowość tego oznakowania. Ponadto każdy pojazd zostanie oznakowany logo
Gminy Brenna przekazanym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności przez okres trwania
umowy, gdzie wysokość sumy gwarancyjnej będzie nie mniejsza niż 100.000,00 zł – dla Części II zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia OC przez cały okres trwania umowy.
Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest do uzupełnienia kwoty ubezpieczenia do kwoty
wskazanej w ust. 1 w przypadku dokonania wypłat odszkodowań z zawartej umowy ubezpieczenia. Jednocześnie
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie uiszczenia opłat na kontynuację ubezpieczenia.
4. W przypadku jeśli Wykonawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku w terminie 14 dni Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia OC, o której mowa w ust. 2, w imieniu i na rzecz
Wykonawcy oraz potrącenia kosztu tego ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§8
1. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy zatrudni podwykonawców/ nie zatrudni
podwykonawców, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy,
w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań
wynikających z umów o podwykonawstwo.
3. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze odpłatnym, których
przedmiotem są usługi, dostawy stanowiące część niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem
(podwykonawcą).
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców do realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 3
umowy, w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każde udokumentowane nienależyte wykonanie umowy,
w przypadku:
a) utrzymywania się śliskości lub nieprzejezdności dróg po wykonaniu usługi, w wysokości 500,00 zł za każde
naruszenie;
b) podstawienia sprzętu zastępczego w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do realizacji usługi z
opóźnieniem ponad 1 godzinę w stosunku do czasu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 7 umowy w wysokości,
0,1 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 3 za każdą godzinę opóźnienia;
c) rozpoczęcia akcji zima z opóźnieniem ponad pół godziny w stosunku do czasu wskazanego w § 3 ust. 1
pkt. 8 umowy w wysokości ………………. zł brutto, za każdy stwierdzony przypadek opóźnienia.
d) naruszenia postanowień § 3 ust. 1 pkt 5 lub 6 umowy lub pkt. 3.7.1 SIWZ – w wysokości 300,00 zł za
każde naruszenie,
e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% kwoty brutto
określonej w § 6 ust. 3 umowy, za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę,
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 3
umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
z zastrzeżeniem w ust. 4.
4. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w następujących przypadkach:
a) ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji umowy pomimo prawidłowego
powiadomienia go o terminie rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 8,
b) ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca zaniecha realizacji umowy, tj. dopuści do przerw w
komunikacji powyżej 48 godz.,
d) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków
określonych w § 3 ust. 1 pkt. 5 lub 6 . Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do
wykonania obowiązku w terminie 14 dni, a bezskuteczny upływ tego terminu upoważnia Zamawiającego do
rozwiązania umowy,
e) za 21-dniowym wypowiedzeniem w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia z naruszeniem
standardów zimowego utrzymania dróg określonych w załączniku nr 1 do szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.
6. Maksymalna ilość kar naliczona przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć
95% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 3 umowy.
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§ 10
1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, tj. w kwocie
………………….. zł (słownie ……………………………….), w formach dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych i jest zobowiązany do utrzymania ważności zabezpieczenia przez okres obowiązywania umowy.
2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający zobowiązuje się przechowywać je na
oprocentowanym rachunku w banku obsługującym Zamawiającego.
3. Zamawiający zwróci 100% zabezpieczenia należytego wykonania umowy z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia wykonania całości zamówienia publicznego i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane.
§ 11
Integralną częścią niniejszej umowy jest :
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami „Wykaz sprzętu”- zał.4b do SIWZ oraz „Wykaz osób”- zał.5b do SIWZ,
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
§ 12
1. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu
prawnego jego firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego i układowego, bądź o likwidacji
podmiotu.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W
przypadku niedojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 14
1. Działając zgodnie z art. 144 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach:
a) zmiana będąca skutkiem działań organów państwowych polegająca na zmianie obowiązującej stawki podatku
VAT lub wprowadzeniu nowego podatku - w takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów.
b) gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotu wchodzącego w skład
konsorcjum, pod warunkiem że nowy podmiot przystępujący do konsorcjum lub podmioty pozostałe po
ustąpieniu jednego z konsorcjantów, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do
nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy.
c) gdy Wykonawcą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, Zamawiający
dopuszcza zmianę wspólnika spółki cywilnej, pod warunkiem że nowy wspólnik lub wspólnicy pozostali w
spółce po ustąpieniu jednego ze wspólników, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w
stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian
umowy;
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d) gdy nastąpią zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy – w takim przypadku zmiana umowy polegać będzie na dostosowaniu jej treści
do obowiązujących przepisów prawa;
e) w przypadku zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana takiego
podwykonawcy jest możliwa pod warunkiem, że nowy podwykonawca lub sam Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż poprzedni podwykonawca;
f) w przypadku zmiany podwykonawcy, nie będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby
powołuje się Wykonawca;
g)

zmiana formy zabezpieczenia.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do umowy, innych niż opisane w ust. 1, jeżeli będą
one dozwolone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP.
3. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia, zatwierdzonego przez Zamawiającego. Zmiana
umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca a dwa
Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik n 1 do umowy
Zadanie pn.:
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w sezonie 2020-2021”
- Część II - likwidowanie śliskości na drogach i parkingach

Wykonane zgodnie z umową z podwykonawcą nr: ………………… z dnia ………………..…….…….
Nazwa podwykonawcy ………………………………………………………………….

Oświadczenie podwykonawcy usługi, który uczestniczył w wykonywaniu zadania
w okresie od daty rozpoczęcia usługi do …..

W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury:
Zakres
wykonywanych Nr faktury
usług

Wartość
faktury brutto

Data
wystawienia

Termin
płatności

Fakturę
zapłacono / nie
zapłacono

Oświadczamy, że do dnia ……………………………….. otrzymaliśmy wynagrodzenie za prace przez nas wykonane w
ramach przedmiotowego zadania, w związku z powyższym nie będziemy dochodzić żadnych kwot od
Zamawiającego.

Data ………………………………….

……………………………………….
Podpis podwykonawcy
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Załącznik nr 4b do SIWZ
Pieczęć nagłówkowa

WYKAZ SPRZĘTU

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w sezonie 2020-2021 – Część II”,

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu przedstawiam wykaz narzędzi,
wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Lp.

Nazwa sprzętu

1.

piaskarka na samochodzie z napędem na 4 koła
o masie całkowitej nieprzekraczającej 10 t

Podstawa dysponowania

Ilość:

zasób własny/
zasób innych podmiotów*

1 szt.

zasób własny/
zasób innych podmiotów*

1 szt.

2.

samochód samowyładowczy o ładowności
powyżej 10 t o nr rejestracyjnym : …………………

zasób własny/
zasób innych podmiotów*

1 szt.

3.

zamiatarka samozbierająca na mokro o nr
rejestracyjnym …………......................

zasób własny/
zasób innych podmiotów*

1 szt.

4.

miejsce na składowanie materiałów
uszarstniających i ich załadunek:
……………………………………………………….
(należy podać adres)

zasób własny/
zasób innych podmiotów*

1

miejsce

*niepotrzebne skreślić
Oświadczenie należy złożyć dopiero na wezwanie Zamawiającego.

(miejscowość )

( data )

…………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo
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Załącznik Nr 5b do SIWZ
Pieczęć nagłówkowa

WYKAZ OSÓB
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w sezonie 2020-2021 – Część II”,

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Imię i nazwisko
Tel. , e-mail

Planowana funkcja przy
realizacji zamówienia
Osoba odpowiedzialna za
świadczenie usługi

Podstawa
dysponowania osobą

zasób własny/
zasób innych podmiotów*

* niepotrzebne skreślić

Oświadczenie należy złożyć dopiero na wezwanie Zamawiającego.

(miejscowość )

( data )

…………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo
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Załącznik nr 6b do SIWZ
Nazwa Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy
.......................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej
Po zapoznaniu się z treścią art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2019 poz.1843 z p. zm.) przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych
na terenie Gminy Brenna w sezonie 2020-2021 – Część II”, składam oświadczenie:
Ja (imię i nazwisko)…………………………………………………………………………..…………………………………………………..
Reprezentując firmę (nazwa firmy)………….................................................................................................
1. oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z -p. zm.) z innym wykonawcą, który złożył
ofertę w przedmiotowym postępowaniu*

2. oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z p. zm.) wraz z wykonawcą, który złożył ofertę w
przedmiotowym postępowaniu tj. (podać nazwę i adres)*:

______________________________________________________________________________________________________________________
Jednocześnie wskazuję, że:
___________________________________________________________________________________________________**
Oświadczam,
że
wszystkie
informacje
podane
w
powyższych
oświadczeniach
są
aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

........................................ ..............................
(miejscowość)
(data)
……………….………..……………………………………………………….
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

*- należy wykreślić, jeżeli nie dotyczy
** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wyjaśnienia i
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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