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ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Formularz oferty 

 

Dostawa samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji oraz odsysania nieczystości płynnych. 

Wykonawca: 
nazwa firmy:  ........................................................................................................................... .  
 
                        ………………………………………………………………………………….…………… 
 
adres firmy:   ……………………………………………………………………………….……………… 

( kod, miejscowość, ulica) 
 

Numer telefonu : …………………………                  numer Fax: ………………………………………… 
 
Nazwa Banku......................................................................................................................................................  

Numer konta bankowego : ...............................................................................................................................  

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, 

za cenę brutto : ........................................ zł (słownie: ...................... ……………………………………..) 

należny podatek VAT - ………..% - ………………..zł 

cena netto:………………..zł (słownie:……………………………………………………….) 

cena netto: ................................................ zł (słownie: ............................ ) 

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
2. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 
3. Składamy niniejsza ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez 
……………………………………………………………..*) 
                                        (nazwa lidera) 
4. Oświadczamy, że : 
 Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie do …………… tygodni od podpisania umowy, 
 udzielamy ............................ miesięcy gwarancji na cały samochód (liczone od momentu przekazania w  

użytkowanie przedmiotu zamówienia), 
 zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń, 
 uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty, 
 wszystkie niezbędne materiały i koszty (transport) związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały wliczone 

w cenę ofertową, 
 w okresie gwarancyjnym zobowiązujemy się do bezpłatnych usług serwisowych, 
 wskażemy serwis dokonujący napraw gwarancyjnych w terminie do 3 dni kalendarzowych od momentu 

telefonicznego, faksowego bądź e-mailowego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego 
 przedmiot zamówienia wykonamy: sami / z udziałem podwykonawców*) następujące części zamówienia 

zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 
 
 

L.P. Nazwa części zamówienia Firma podwykonawcy 
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 akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, 
 akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego, 
 jesteśmy /nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT* - Nasz numer NIP :  ..................................................  

 jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarczych - Nasz 
numer identyfikacyjny REGON: .....................................................................................................  

5. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 
6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 
a) podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
b) ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ..................................................................  

(imię i nazwisko) 

7. Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z 

niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania. 

 

 
 

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów 

…………………………………………………………………………………...…… 

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

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

………………………… 

W przypadku, gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia pkt 7. 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług (np. ze względu na tzw. mechanizm odwróconego podatku VAT), 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę winien poinformować 
Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a 
jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku -………………………………….. 

(wypełnić o ile dotyczy) 
*) niepotrzebne skreśli                                                                   Upełnomocniony przedstawiciel 
 
 
 

              ………………………………………….. 
                                                                                  (podpis i pieczęć) 

 
 

      Data:…………………. 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie wyrażone cyfrą 

od do 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej, jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa samochodu do 

hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji oraz odsysania nieczystości płynnych, oświadczam, co 

następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp i 
spełniam warunki udziału w postępowaniu.  
 
……………………………….. (miejscowość), dnia ……………………….. r. 
 
 
                                                                                                                …………………………… 
          (podpis) 
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 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 
ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………….. (miejscowość), dnia ……………………….. r. 
 
 
                                                                                                                …………………………… 
          (podpis) 
 

 

 

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) 
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„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 
( ... ) 

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art, 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-

309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy (Dz. U. poz, 553, z późn. zm.[7])) lub art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy, 
c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r, o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 
769); 

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa wpkt 13; 

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne łub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd 
przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie 
jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; 

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a 
także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie 
usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba, że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 
wykonawcami w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz, 437 i 544); 

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne; 

23)  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r, o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia” 

 
 
 
 

Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 1  

                                            

1 Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych - do usunięcia przez Wykonawcę 

Spółka Wodna w Łebie 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej, jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa samochodu do 

hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji oraz odsysania nieczystości płynnych, oświadczam, co 

następuje: 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

 

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

 

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) 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 

Oświadczenie Wykonawcy, o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Dostawa samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji oraz odsysania nieczystości 

płynnych. 

oświadczam/y, że: 

 z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie należymy do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 

r. poz. 184 ze zmianami zm.)*: 

 wspólnie z.................................................................................................... należę/należymy do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16,02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 

r. poz. 184 ze zmianami) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu *: 

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

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

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

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

* niepotrzebne skreślić 

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

                                   miejsce i data                                                                 podpis i pieczęć 

 

 

UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące 
firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. 

Niniejszą informację składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 2  

                                            
2 Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych - do usunięcia przez Wykonawcę 

Spółka Wodna w Łebie 
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ZAŁĄCZNIK nr 5 - Wzór umowy. 

 

 

 

 
Umowa Nr ..........  

 

 

Zawarta w dniu ......................... pomiędzy Zamawiającym, tj. Spółka Wodna w Łebie 

reprezentowanym przez: 

1)………………………………………………………………………………………………………..………….. 

2)…………………………………………………………………………………………………………………… 

a Wykonawcą tj.:…………………………………………………………………………………………………... 

                                              (nazwa firmy, forma prawna, adres) 

reprezentowanym 

przez:……………………………………………………………………………..………………………………… 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie ogłoszonego przetargu 

nieograniczonego Nr 1/03/2017/ZP. 

§1 

 

Przedmiot umowy - „Dostawa samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji oraz odsysania nieczystości 

płynnych.” 

 

Szczegółowy opis parametrów samochodu wymienionego w pkt. 1 określa załącznik nr … do umowy – Opis przedmiotu 

zamówienia oraz oferta przetargowa Sprzedawcy. Dodatkowo w razie wątpliwości zakres dostawy określany jest według 

oferty oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wyżej wymienione dokumenty stanowią integralną część umowy. 

§ 2  

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej, na ustalonych niniejszą umową warunkach oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami oraz dyrektywami. 

§3 

 

Termin wykonania przedmiotu umowy: od podpisania umowy do……………….. tygodni tj. do dnia …………………… 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w w/w terminie na koszt własny. 

 

Do dnia wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy ryzyko utraty lub uszkodzenia samochodu spoczywa na Wykonawcy. 

 

Wydanie samochodu nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Z chwilą wydania samochodu Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego jego własność. 

 

Odbiór przedmiotu umowy będzie potwierdzony pisemnym protokołem, po stwierdzeniu, że samochód jest zgodny z 

umową, posiadają instrukcję obsługi, książkę gwarancyjną i serwisową, oraz że powyższe dokumenty zostały 

Zamawiającemu wydane. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia u Zamawiającego wszystkich dokumentów samochodu, niezbędnych do 
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rejestracji pojazdu we właściwym organie komunikacji, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych przed datą wydania 

samochodu. W w/w terminie Wykonawca złoży również wszelkie dokumenty dotyczące zachowania norm dotyczących tego 

typu pojazdów przewidzianych przepisami prawa, w tym m.in. norm emisji spalin. 

 

Wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy jest jego własnością, nie mają do niego prawa osoby 

trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia, jak również, że został poinformowany o celu dla jakiego 

zawierana jest przedmiotowa umowa. 

 

Wykonawca oświadcza, że samochód jest wolny od wad fizycznych i prawnych, a wszystkie jego podzespoły są podzespołami 

fabrycznie nowymi i nieużywanymi. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w dostarczonym 

samochodzie i ponosi wszelkie zobowiązania z tego tytułu wynikające. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia samochodu w stanie kompletnym, nieuszkodzonym i gotowym do eksploatacji. 

 

§4 

 

Wykonawca udziela Zamawiającemu…….miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia, na podstawie załączonego 

dokumentu gwarancyjnego. Gwarancja dotyczy wszystkich części i podzespołów przedmiotu umowy. 

 

Wykonawca ponadto dodatkowo gwarantuje: 

 

a) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od momentu podpisania przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, 

b) W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej obsługi serwisowej (Zamawiający pokrywa 

koszty wymienianych materiałów eksploatacyjnych oraz dojazd), 

c) Wskazanie serwisu dokonującego napraw gwarancyjnych nastąpi w terminie do 3 dni kalendarzowych od momentu 

telefonicznego, faksowego bądź e-mailowego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego, 

d) Wskazany serwis gwarancyjny podwozia będzie zlokalizowany w odległości do 200 km w jedną stronę od siedziby 

Zamawiającego, 

e) Dopuszcza się dojazd w pełni wyposażonego serwisu mobilnego do siedziby Zamawiającego, 

f) Maksymalny czas usunięcia usterki od dostarczenia pojazdu do wskazanego przez Wykonawcę serwisu (lub w 

przypadku serwisu mobilnego - od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego) - 3 dni kalendarzowe, 

g) W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w terminie określonym w § 4 ust. l lit f) Wykonawca ustali z 

Zamawiającym inny termin naprawy oraz podstawi sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach na koszt Wykonawcy, 

h) Zamawiający dokonuje usunięcia usterki we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, bez konieczności osobnego 

wzywania Wykonawcy, w przypadku: 

aa) Bezskutecznego upływu terminu usunięcia usterki, 

bb) Pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie usunięcia usterki, na 

co wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę, 

i) Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne, 

j) Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji pojazdu, lub wyposażenia o czas trwania naprawy. 

W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę Kupujący może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez 

niezależnego rzeczoznawcę. Jeśli reklamacja okaże się uzasadniona, koszt przeprowadzenia ekspertyzy pokryje Wykonawca. 

Wykonawca wraz z dokumentami dostarczy wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi napraw 

gwarancyjnych i niegwarancyjnych na terenie całego kraju.  

 

Wszelkie koszty ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca . 
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     § 5  

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w kwocie brutto: ………………………zł 

2. Rozliczenie nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na podstawie podpisanego ·przez obie 

strony bezusterkowego protokołu odbioru. 

3. Wynagrodzenie rozliczane będzie przy zastosowaniu cen jednostkowych 

4. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy. 

5. Płatność odbywać się będzie w formie bezgotówkowej na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturach w terminie 

do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez obie strony. 

6. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 6  

 

1.   Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 

 

§7 

 

1. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za dostawy przez nich wykonane. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim związaną z wykonaniem przedmiotu umowy 

zarówno za siebie jak i swoich podwykonawców. 

 

§ 8  

 

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem żadnych czynności prawnych, w tym  cesji na rzecz 

osób trzecich, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. 

 

§ 9  

 

Wykonawcy lub podwykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

§10 

 

1. Zamawiający może nałożyć karę umowną: 

a) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych lub niezawinionych przez Zamawiającego 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 

b) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień przekroczenia terminu, o którym mowa w § 3, 

c) Za każdy dzień opóźnienia we wskazaniu serwisu dokonującego napraw gwarancyjnych, o którym mowa w § 4 ust. 

1 pkt c), 0,5% brutto wynagrodzenia umownego, 

d) Za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterki po terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt f), przy jednoczesnym 

zaniechaniu obowiązku wynikającego z § 4 ust, 1 pkt g), 0,5% brutto wynagrodzenia umownego, 

e) Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto, 

f) Za naruszenie § 12 ust. 1 umowy w wysokości 15.000,00 zł,  

g) Za naruszenie § 8 umowy w wysokości 10.000,00 zł,  

h) Za naruszenie § 11 umowy w wysokości 5.000,00 zł. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
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3. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie powoduje utraty uprawnień do dochodzenia kar umownych. 

5. Zamawiający, poza innymi uprawnieniami przewidzianymi w umowie, może odstąpić od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli zaistnieje przynajmniej jedna z niżej wymienionych 

okoliczności: 

 Wykonawca wykonuje lub dostarczy przedmiot umowy niezgodny z zapisami umowy, załącznika nr … do 

niniejszej umowy lub innymi dokumentami stanowiącymi integralną część umowy. 

 Wykonawca przekroczy termin dostawy, o którym mowa w umowie, a opóźnienie przekroczy … dni  

§ 1 1  

 

1. Osobami koordynującymi realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest: 

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

2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy 

jest………………………………………………………………………………………………….………….... 

.. 

3. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymagają pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub 

Wykonawcy pod rygorem nieważności. 

 

4. W przypadku zaniechania podania nowego adresu przez którąkolwiek ze stron, skutek doręczenia następuje wraz z 

doręczeniem korespondencji na ostatni znany adres.  

 

5. W przypadku nieodebrania korespondencji pod wskazanym adresem przyjmuje się fikcję doręczenia po upływie 

ostatniego dnia do odbioru korespondencji wynikającym z powtórnego awizo. 

 

6. W przypadku adnotacji na korespondencji „adresat nieznany” lub „adresat wyprowadził się” lub zamieszczeniu 

podobnego do w/w zwrotu i braku wiedzy o zmianie adresu kontrahenta, stosujemy odpowiednio ust. 4 niniejszego 

paragrafu. 

§ 12 

 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część/zakres zamówienia. Dla zlecenia realizacji 

niniejszej umowy bądź jej części przez podwykonawcę potrzebna jest pisemna pod rygorem nieważności zgoda 

Zamawiającego. 

 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności, zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie 

nieprzewidzianym w ofercie, po uprzednim pisemnym poinformowaniu o tym Zamawiającego i podaniu przyczyn 

takiego działania. 

 

3. Przed przystąpieniem do wykonania umowy Wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz 

dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca 

zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

 

4. Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 
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zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i 

zaniedbania podwykonawcy jak za własne działania lub zaniechanie. 

 

§ 13 

 

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana taka jest konieczna i przede wszystkim dopuszczalna przez obowiązujące 

przepisy prawa. 

§ 14 

 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 15 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ niniejszego przetargu.  

2. Dopuszcza się zastosowanie art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.(należy pamiętać o warunkach wskazanych 

w tym przepisie) 

 

§ 16 

 

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na 

siedzibę Zamawiającego. 

 

 

§ 17 

 

Umowa sporządzona jest w 2-jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. Integralną część 

umowy stanowią Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 6 
 
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

Zamówienie p.n.: Dostawa samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji oraz odsysania  
nieczystości płynnych. 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

Lp Nazwa Wykonawcy Nazwisko i imię 
osoby/osób 

upoważnionych do 
podpisania oferty w 
imieniu Wykonawcy 

Podpis osoby/osób 
upoważnionych do 
podpisania oferty w 
imieniu Wykonawcy 

Pieczęć 
Wykonawcy 

Miejscowość i data 

OŚWIADCZAM, że stosownie do treści rozdz. V pkt. A ppkt.10 i) SIWZ wykonaliśmy następujące zamówienia, 
obejmujące wymienione poniżej dostawy: _______________________________  _________________  

Lp. 

Opis 
przedmiotu zamówienia 

Całkowita 
wartość netto 

wPLN 

Termin realizacji 
Nazwa Odbiorcy 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

1.      

2.      

3.      

Do wykazu załączam dowody ( dowodami są: poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy -jeśli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej- w 
tej sytuacji Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wyczerpującego wyjaśnienia okoliczności uniemożliwiających 
uzyskanie poświadczenia), że dostawy te zostały wykonane należycie: 

Podpisy 

1      
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ZAŁĄCZNIK Nr 7   
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU 

NA PODSTAWIE ART. 22a USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
Składane w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów1), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków. 
 
Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji oraz 
odsysania nieczystości płynnych 
 
Nazwa Podmiotu ......................................................................................................................................................... 
Adres Podmiotu ........................................................................................................................................................... 
Nr tel. ............................................. Nr fax. ..................................................... 
 
Oświadczam, że zobowiązuję się oddać do dyspozycji Wykonawcy uczestniczącemu w niniejszym postępowaniu: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 
(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, który polega na zasobach ww. podmiotu na zasadach określonych w art. 22a 

Pzp) 
 
 
następujące zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia: 
 
1) osobę2), która będzie pełniła funkcję: 
……………………………………………………………………………………………………..……………….. 
……….…………….…………………………………………………………………..…………………….……… 
2) wiedzy i doświadczenia 2,3): 
........................………………………………………….….……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….…………………………… 
3) potencjał ekonomiczno-finansowy 2): 
…………………………………………….………………………………………………………………………... 
 
Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: ……………………….…………............. 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………. 
Nazwa i adres Podmiotu 
(lub pieczęć firmowa)                                                                           ……………………………………………….. 

Imienna pieczęć i podpis osoby upoważnionej 
lub osób upoważnionych Podmiot 

 
Miejscowość ....................................dn. ...................... r. 


