
 
Załącznik Nr 1 

…………………………………….  
( Nazwa i pieczęć oferenta- Wykonawcy)  

Gmina Radomin  
Radomin 1a  
87-404 Radomin 

 
O F E R T A  

 
na wykonanie zadania p.n. „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w 

okresie roku kalendarzowego 2016” 
 

Obręb Nr…… 
 
 

............................................................................................................................................................. 
( pełna nazwa wykonawcy ) 

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

( adres siedziby wykonawcy ) 
 

Nr tel: .................................................................. fax: ..................................................................... 
 

Adres do korespondencji:…………………………………………………………..……………….. 

Strona internetowa Wykonawcy :…………………………………………………………………… 

e-mail Wykonawcy:…………………………………………………………………………………. 
Osoba wyznaczona ze strony Wykonawcy,  
do kontaktów z Zamawiającym:…………………………………………………………………….. 

 
I. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, ogłoszonym w BZP dniu 04.12.2015r. pod Nr 330340-2015 
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę 
ofertową:  
Cena netto 1 roboczogodziny - ………………………………………………………..…..zł/godz. 

(VAT …............% - ……………………………………………………….………....……………zł) 

Cena brutto 1 roboczogodziny - ……………………..…………………………….……..zł/godz. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 90620000-9 - Usługi odśnieżania 
II. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.  
III. Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 
IV. Następującą usługę zamierzamy zlecić do wykonania podwykonawcom:/* 
................................................................................................................................................................ 
V. Termin wykonania zamówienia – od 01.01.2016r. do 31.03.2016r. i od 15.11.2016r. do dnia 31.12.2016r. 
VI. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 
określonych, zawartych w projekcie umowy. 
VII. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni 



VIII. Oświadczenie o informacjach zawartych w składanej ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 
IX. Oferta zawiera ……… stron, kolejno ponumerowanych. 
X. Formularz ofertowy wraz z załącznikami, stanowią treść oferty. 
Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 
1. oświadczenie, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy (Załącznik Nr 2). 
2. oświadczenie zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p., że oferent zapoznał się z warunkami zamówienia i akceptuje je bez 
zastrzeżeń oraz w razie wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych przez 
Zamawiającego w projekcie umowy we wskazanym terminie (Załącznik Nr 3). 
3. oświadczenie, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust.1 i 2 (Załącznik Nr 4); 
4. Wymienione w Rozdziale VII.1), VII.2) i VII.3) dokumenty, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz celem potwierdzenia nie podlegania wykluczenia: 

1. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót 
budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 
(Załącznik nr 7) 

2. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo 
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. (Załącznik Nr 5 lub Załącznik Nr 6); 

3. oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
(wzór załącznik Nr 8) 

4. informacja wykonawcy czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (wzór załącznik Nr 9) 

5. pełnomocnictwo (jeśli  dotyczy) 
6. zobowiązanie podmiotu trzeciego  (jeśli  dotyczy) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby wykonania zamówienia, z treści ww. dokumentu musi jasno wynikać: 
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 
- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................................................ 
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie 

uprawnionej/uprawnionych do występowania,  
reprezentowania oferenta i składania  

oświadczeń woli w jego imieniu) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………, dnia ………………... 
* niepotrzebne skreślić lub- wpisać – nie dotyczy 

 
 



 
Załącznik Nr 2 

............................................................... 
(Nazwa i adres oferenta - pieczęć) 
 
  
 
 

Oświadczenie 
 
 

do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia: 

„Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w okresie roku 

kalendarzowego 2016” 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie wymienione 

powyżej, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oświadczam że: 
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadam wiedzę i doświadczenie; 
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 
 
 

.......................................................................................... 
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania, 
reprezentowania oferenta i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………..………………………., dnia ……………….. 



 
Załącznik Nr 3 

 
............................................................... 
(Nazwa i adres oferenta - pieczęć) 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 

Na podstawie art. 44 ustawy, oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia na wykonanie zadania 

„Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w okresie roku 

kalendarzowego 2016” 

 

Akceptuję bez zastrzeżeń oraz w razie wygrania przetargu zobowiązuję się do zawarcia umowy we 

wskazanym terminie, na warunkach przedstawionych przez Zamawiającego. 
Jednocześnie oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na 

podstawie art. 24 w/w ustawy. 
 

 

 
 
 

................................................................ 
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania, 
reprezentowania oferenta i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
.............................................., dnia ................................. 
 



 
 
Załącznik Nr 4 

............................................................... 
(Nazwa i adres oferenta - pieczęć) 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 

 
do postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania:  

„Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w okresie roku 

kalendarzowego 2016” 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie objętym art. 

24 ust. 1 i 2 ustawy. 
 
 
 
 
 

.......................................................................................... 
(podpisy osoby / osób wskazanych w dokumencie,  

uprawnionej / uprawnionych do występowania, 
reprezentowania oferenta i składania  

oświadczeń woli w jego imieniu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................, dnia ................................. 

 



 
Załącznik Nr 5  

................................................................... 
(Nazwa i adres oferenta - pieczęć) 

 
 
 
 

INFORMACJA WYKONAWCY  
na podstawie art. 26 ust. 2d PZP 

O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ * 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

którego przedmiotem jest „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w 

okresie roku kalendarzowego 2016” 

informuję, o tym że nie należę do żadnej 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.). 
 
 
 
 
 

................................................................................. 
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania, 
reprezentowania oferenta i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................ , dnia .....................  
________________________ 
* WYPEŁNIĆ, JEŻELI DOTYCZY 
UWAGA: 
W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA INFORMACJI O 
PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKORZYSTUJĄC ZAŁĄCZNIK NR 6 

 



 
Załącznik Nr 6 

....................................................................... 
(Nazwa i adres oferenta - pieczęć) 

 
 
 
 
 

INFORMACJA WYKONAWCY  
na podstawie art. 26 ust. 2d PZP 

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ * 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

którego przedmiotem jest „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w 

okresie roku kalendarzowego 2016” 

informuję, iż należę do grupy kapitałowej i składam listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

– Prawo zamówień publicznych. 
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

( Nazwa podmiotu, adres podmiotu ) 
 
………………………………………..............………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

.................................................................................. 
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania, 
reprezentowania oferenta i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu) 
 
 
 
................................................ , dnia .....................  
___________________________________________________ 
* WYPEŁNIĆ, JEŻELI DOTYCZY 
UWAGA: 
W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA INFORMACJI O 
BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKORZYSTUJĄC ZAŁĄCZNIK NR 5 

 



 
 

Załącznik Nr 7 
....................................................................... 
(Nazwa i adres oferenta - pieczęć) 
 
 
 
 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu  

i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 

„Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w okresie roku 

kalendarzowego 2016” 
 

 

Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania podmiotowego zamówienia: 

 
Parametry techniczne L.p. Nazwa, rodzaj sprzętu 

 
ciągnik rolniczy/ koparko 
ładowarka/ pług wirnikowy 

Moc w KM 
(min. 100 KM) 

Napęd jednostki 
Przedni 
Tak/nie  

Szerokość lemieszy pługu/łyżki 
koparko-ładowarki/ pługu 
wirnikowego w metrach (min. 2,20 
m) 

1.  
 

   

 
 
Informacja o podstawie dysponowania sprzętem :…….……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................................. 
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania, 
reprezentowania oferenta i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu) 
 
 
 
................................................ , dnia .....................  
 
 



Załącznik Nr 8 
 
…………………………………….        
 ( Nazwa i pieczęć oferenta- Wykonawcy) 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 

do postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania:  

p.n. „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w okresie roku 

kalendarzowego 2016” 

 
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia. 

 

 
 
 
 

…………..………....................................................... 
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania, 
reprezentowania oferenta i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................., dnia ................................. 
 
 



Załącznik nr 9 
 
…………………………………….        
 ( Nazwa i pieczęć oferenta- Wykonawcy) 

 
 
 

Oświadczenie wykonawcy 
 

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. 

„Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w okresie roku kalendarzowego 2016” 

informuję, iż wybór mojej/naszej* oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 

 W przypadku powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego 

wskazuję/wskazujemy* nazwę/y (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję/wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: 

-………………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

………………....................................................... 
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania, 
reprezentowania oferenta i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu) 
 

 
 
 
 
 
 
 
..................................................., dnia ................................. 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 



Załącznik nr 10 
UMOWA nr 272……..2015- (projekt) 

 
Zawarta w dniu ...............................................pomiędzy  
Gminą Radomin, Radomin 1a, 
87-404 Radomin reprezentowaną przez: 
inż. Piotra Wolskiego – Wójta Gminy Radomin, 
przy kontrasygnacie Wioletty Różalskiej – Skarbnika Gminy, 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a .......................................................................................... 
zwaną dalej Wykonawcą, następującej treści: 
 

§ 1 
1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, Wykonawcy powierza się wykonanie prac polegających na „Odśnieżaniu dróg 
gminnych na terenie Gminy Radomin w okresie roku kalendarzowego 2016”. 
2. Zleceniodawca powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności w postaci odśnieżania dróg 
gminnych terenie poszczególnych sołectw w gminie Radomin, w obrębie w/g złożonej oferty:  
 
Obręb 1 - droga Nr 110322C Bocheniec-Rętwiny-Trąbin, Nr 110323C Szczutowo-Radomin, Nr 110324C 
Radomin-Dobre, oraz drogi oznaczone numerem działki 27 i 11 w obrębie Bocheniec;  
 
Obręb 2 - drogi w Piórkowie w kierunku Ruża Nr 110349C, Nr 110348C, Nr 110345C Wilczewo-Dulsk 
Frankowo, Nr 110346C Wilczewko-Wilczewko, Nr 110350C Piórkowo-Ugoszcz oraz drogi stanowiące działki 
Nr 58, Nr 134, Nr 143, Nr 152/1, Nr 63, Nr 73 i Nr 83 położone w obrębie Piórkowa; 
 
Obręb 3 - drogi w Jakubkowie Nr 110312C w kierunku Płonne-Plebanka i Nr 110313C w kierunku Półwieska 
Małego, Nr 110314C Jakubkowo-Łubki, Nr 110316C Łubki-Szczutowo, drogi w Szczutowie: Nr 110311C w 
kierunku Jakubkowa, Nr 110317C w kierunku Trąbina, Nr 110318 od drogi powiatowej do Szczutowa do drogi 
powiatowej na Łubki, oraz drogi oznaczone numerem działki 173 i 139 położone w obrębie Płonne; 
 
Obręb 4 - droga w Łubkach Nr 110315C, Nr 110304C Płonne- Rodzone, Nr 110301C Rodzone-Białkowo, Nr 
110306C Płonne-Półwiesk, Nr 110305C Rodzone-Plebanka i drogi stanowiące działki Nr 173, Nr 178 i Nr 139 
położone w obrębie Płonne; 
 
Obręb 5 – droga Nr 110308C Płonko-Szafarnia, Nr 110320C i Nr 110321C Bocheniec-Płonne i Bocheniec-
Szafarnia, Nr 110303C Białkowo- Płonko, Nr 110302C Białkowo-Rodzone, Nr 110318C od drogi powiatowej 
na Łubki do drogi powiatowej do Płonnego, Nr 110319C Płonne-Płonne, Nr 110309C Płonne- Konstancjewo; 
 
Obręb 6 – droga Nr 110334C w Szafarni w kierunku Sokołowa, drogi w Kamionce Nr 110333C i 110335C 
oraz drogi stanowiące działki Nr 152, Nr 116, Nr 157 w Bocheńcu i działka Nr 75/2 w Kamionce; 
 
Obręb 7 – Nr 110336C w kierunku Sokołowa, droga w Dulsku Nr 110343C, Nr 110342C, Nr 110345C 
wyznaczony odcinek – 100m od drogi powiatowej Dulsk-Ruże w obrębie sołectwa Dulsk, Nr 110333C część 
drogi Bocheniec-Dulsk na terenie sołectwa Kamionka, oraz drogi stanowiące działki Nr 27, Nr 41/2 i Nr 48/2 
we Wilczewie i Nr 4, 13/2 we Wilczewko; 
 
Obręb 8 – drogi w Dulsku Nr 110338C, Nr 110337C, Nr 110340C, Nr 110341C, Nr 110339C Dulsk-Dulsk, Nr 
110333C część drogi Bocheniec-Dulsk (na terenie sołectwa Dulsk) oraz drogi stanowiące działki Nr 442/1 i Nr 
343/3 (w granicach sołectwa Dulsk). 



 
3. Umowa obowiązuje w okresie: od 01.01.2016 do 31.03.2016 r. i od 15.11.2016r. do dnia 31.12.2016r. 
4. Do odśnieżania będzie użyty następujący sprzęt (w/g złożonej oferty): .................................................... 
5. W przypadku awarii sprzętu lub nasilenia prac Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy sprzęt w 
ramach podwykonawstwa, a do rozliczeń stosowane będą ceny podane w § 2. 
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w obrębie Nr …… po następujących cenach za jedną 
roboczogodzinę pracy sprzętu (wg złożonej oferty),  
brutto: ………zł (słownie:………………………………..………………)  
netto:…………zł (słownie:…………………………….…………………) 
podatek (VAT)…….. zł ( słownie:………….……………………………) 
2. Cena określona w pkt. 1 obejmuje także podatek VAT w wysokości ustawowej oraz inne koszty obciążające 
wynagrodzenie (w przypadku osób fizycznych). 
3. Dopuszcza się zmianę wartości wynagrodzenia, poprzez wprowadzenie aneksu do niniejszej umowy tylko w 
przypadku ustawowej zmiany podatku VAT w stosunku do podatku VAT obowiązującego w dniu otwarcia 
ofert. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia prac w poszczególnych obrębach w ciągu 1 godziny od chwili 
wystąpienia złych warunków atmosferycznych i zgłoszenia dokonanego przez Kierownika Samorządowego 
Zakładu Budżetowego, przyjętego od sołtysa/sołtysów wsi wymienionych w § 1. 
2. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia zapotrzebowania kilku sołectw z danego obrębu, czas pracy w 
pierwszej dobie odśnieżania należy podzielić proporcjonalnie na poszczególne sołectwa. 
3. Zakończenie prac polegających na odśnieżaniu musi nastąpić nie później niż w terminie 24 godzin od chwili 
zgłoszenia zapotrzebowania na te prace przez Sołtysa lub pracownika Urzędu Gminy. 
4. O kolejności odśnieżania dróg na terenie sołectwa decyduje Kierownik Samorządowego Zakładu 
Budżetowego w Radominie po wcześniejszym uzgodnieniu z sołtysem danej miejscowości, mając a uwadze 
ważność drogi oraz ograniczenie do minimum zbędnych przejazdów sprzętu odśnieżającego. 
 

§ 4 
Do koordynacji działań ze strony Zamawiającego uprawniony jest P. Łukasz Mazurkiewicz – Kierownik 
Referatu RIG w Urzędzie Gminy i P. Janusz Malinowski – p.o. Kierownika Samorządowego Zakładu 
Budżetowego w Radominie. 

 
§ 5 

W ciągu trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapewnić całodobową możliwość przekazywania 
zgłoszeń, o których mowa w § 3 pkt.1. 
Zgłoszenia będą przyjmowane pod nr tel. ....................................................................................... 
lub bezpośrednio pod adresem: ........................................................................................................ 

 
§ 6 

1. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzenie przez Kierownika S.Z.B., sołtysów lub pracownika 
Urzędu Gminy w Radominie wykonania usługi wraz z podaniem ilości godzin pracy wg wypełnionych kart 
pracy sprzętu oraz uwag dot. terminowości i jakości usługi. 
 
2. Faktury będą wystawiane na: 
Gmina Radomin  
Radomin 1a, 87-404 Radomin 
NIP 503-00-23-899 

 § 7 



Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w terminie 21 dni od daty złożenia faktury wraz z potwierdzeniem, o 
którym mowa w § 6 pkt. 1. 

§ 8 
1. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15,00 zł za każdą godzinę opóźnienia: 
a) rozpoczęcia prac w terminie o którym mowa w § 3 pkt.1 
b) zakończenia prac w terminie o którym mowa w § 3 pkt.3 
2. Kara będzie potrącona przy zapłacie faktury za usługę, której dotyczy opóźnienie. 
3. W razie poniesienia szkody przy wykonywaniu niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
dochodzenia odszkodowania ponad ustalone kary umowne. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje prac wynikających z umowy, Zamawiającemu przysługuje 
prawo zlecenia tych robót innemu podmiotowi w trybie wykonania zastępczego. 
Koszty zleconego wykonania zastępczego obciążają Wykonawcę – zgodnie z przedłożonymi fakturami i nie 
podlegają negocjacjom. Koszty te będą potrącone z wynagrodzenia o którym mowa w § 2 
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w wysokości 20% kosztów poniesionych na usługę odśnieżania w danym obrębie, zleconą innemu 
Wykonawcy. 

§ 9 
Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają numery identyfikacji podatkowej: 
- Zamawiający – NIP 503-00-23-899  
- Wykonawca - NIP ……………………. 

§ 10 
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
właściwemu sądowi powszechnemu. 

§ 11 
Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obydwu Stron. 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 
 
 

Zamawiający :        Wykonawca : 
 
 
 
 


