Nadleśnictwo Czerwony Dwór
Czerwony Dwór, dnia 22.09.2021r.
Zn.spr.: SA.2111.25.2021

Zaproszenie do złożenia oferty
zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2021 poz. 1129) ustawy nie stosuje się.
Postępowanie prowadzone na podstawie § 7 Regulaminu udzielania zamówień o wartości
mniejszej niż 130 tys. zł (Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) w Nadleśnictwie
Czerwony Dwór.
1. Tytuł zamówienia: utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór –
profilowanie.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dróg leśnych w
Nadleśnictwie Czerwony Dwór w zakresie profilowania wraz z zagęszczeniem odcinków dróg
przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego na długości
około 12,5 km i średniej szerokości 3,5 m. W zakres powyższych robót budowlanych wchodzi
trzykrotny przejazd równiarką odcinkiem naprawianej drogi (profilowanie poprzez wyrównanie
nawierzchni drogi oraz nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych istniejącego
podłoża) oraz dwukrotny przejazd walcem (zagęszczanie mechaniczne nawierzchni gruntowej).
Lokalizacja robót drogowych: gmina Banie Mazurskie oraz gmina Budry.

Lp.

Nazwa leśnictwa

Planowana długość
[km]

Obręb

Skalisko

1.

Budry

2,5

2.

Skalisko

2,5

3.

Rapa

2,5

4.

Ustronie

2,5

5.

Rogale

2,5

OGÓŁEM

12,5

3. Pozostałe informacje niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia:
1) po podpisaniu umowy zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy drogą mailową lub
telefonicznie odcinek drogi do wykonania;
2) cena ofertowa zawierać będzie:
 koszt wykonania równania (równiarką) i zagęszczenia walcem samojezdnym 1 km
bieżącego drogi leśnej o szerokości 3,5 m;
3) realizacja robót powinna umożliwić korzystanie z drogi leśnej bezpośrednio po
zakończeniu prac na danym fragmencie drogi;

4)

5)

Wykonawca odpowiada za wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np.:
uporządkowania terenu po pracach, wyrównanie dróg dojazdowych uszkodzonych w
trakcie prac, w tym dróg nie będących własnością zleceniodawcy);
Wykonawca odpowiada za wykonanie oznakowania terenu prac zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

4. Termin realizacji zamówienia: do 20 dni od dnia podpisania umowy.
5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%.
6. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
Zakres uprawnień budowlanych – uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności inżynieryjnej drogowej.
Osoby wchodzące w skład zespołu, winny posiadać uprawnienia określone w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub
odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Warunek powyższy spełni również osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w
budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, szczególnie z
ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) należy ją złożyć na załączonym formularzu;
2) ceny w niej wyrażone mają być cyfrowo i słownie;
3) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń;
4) ma obejmować całość zmówienia.
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Złożenie oferty w formie elektronicznej (w wersji nieedytowalnej np. skan pdf lub jpg)
przesłana na adres e-mail: czerwonydwor@bialystok.lasy.gov.pl, do dnia 28 września
2021 r. godz. 12:00.
9. Miejsce i termin oceny złożonych ofert: ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 28 września
2021 r.
10. Osobą uprawnioną do udzielania informacji w niniejszej sprawie jest: specjalista ds.
inwestycji Hubert Dąbrowski, tel. 509 395 233.
11. Informacje dotyczące zawarcia umowy (zlecenia).
W terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca
zobowiązany jest do podpisania umowy.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę
zaplanowaną do realizacji zamówienia.
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Załączniki:
1. Formularz Oferty.
2. Projekt umowy.
Zatwierdzam

Mariusz Kimszal
Nadleśniczy Nadleśnictwa
Czerwony Dwór
(podpisano elektronicznym podpisem
kwalifikowanym)
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.....................................................................

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

(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)

(miejscowość, data)

tel..................fax ...............mail ............

OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na roboty budowlane pn.: utrzymanie
dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór – profilowanie.
1. Oferuję wykonanie roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, zgodnie z
wymogami opisu zamówienia za kwotę w wysokości:
netto ..................... zł (słownie: ..........................................................................................)
podatek VAT ...........% tj. ..........................zł (słownie: .......................................................)
brutto .....................zł (słownie: ..........................................................................................).
Powyższa cena wyliczona na podstawie zaoferowanej ceny jednostkowej 1 km profilowania
i utwardzania drogi tj. .................. zł brutto, przemnożona przez planowaną długość 12,5 km
odcinków dróg do remontu.
2. Termin realizacji umowy – do 20 dni od dnia podpisania umowy.
3. Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki akceptuję i zobowiązuję
się w przypadku przyjęcia mojej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach, oraz:
a) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym koszty
dojazdów do inwestycji, delegacji, materiałów, kosztów osobowych i innych;
b) posiadam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
c) posiadam wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i kadrowym
niezbędnym do wykonania zamówienia;
d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e) wypełniłem 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 w niniejszym postępowaniu;
4. Pouczony o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) oświadczam, że oferta oraz załączone do
niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

.............................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

Załączniki obligatoryjne:
Kopia uprawnień oraz aktualny wpis do izby inżynierów budownictwa.
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo
Czerwony Dwór informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Czerwony Dwór, Czerwony Dwór
13, 19-411 Świętajno, zwany dalej Administratorem, tel.: +48 87 523 85 11, e-mail:
czerwonydwor@bialystok.lasy.gov.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod
adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonanie umowy cywilnoprawnej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem
umowy.
5. Administrator może przetwarzać dane osobowe, jako prawnie uzasadnione interesy
realizowane przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe,
dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w
szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z
którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.
8. Masz prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
2) sprostowania danych (art. 16. RODO);
3) usunięcia danych (art. 17 RODO);
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
5) przenoszenia danych (art. 20 RODO);
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania
danych, w tym profilowania (art. 22 RODO);
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z
przepisami o ochronie danych osobowych.
9. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres
wynikający z Zarządzenia 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12
listopada 2014 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania
danych osobowych może skutkować brakiem zawarcia i wykonanie umowy cywilnoprawnej.
11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o
profilowaniu.
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia
PROJEKT – UMOWA NR SA.2111.25.2021
zawarta w dniu ……………… 2021 r. pomiędzy:
Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem
Czerwony Dwór z siedzibą w Czerwonym Dworze 13, 19 – 411 („Zamawiający”) NIP 847-00029-57, REGON 790011227
reprezentowanym przez:
Mariusza Kimszala – Nadleśniczego Nadleśnictwa Czerwony Dwór
zwanym dalej „Zamawiającym”, z jednej strony,
a:
………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………....………
zarejestrowanym w ……………………………………………………………………………………
pod numerem ………………………………………………………… NIP …………...………………..
adres e-mail …………………. (do zgłaszania zleceń)
reprezentowanym przez: ……………………………… ………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”, z drugiej strony
wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie § 8 Regulaminu udzielania zamówień o
wartości mniejszej niż 130 tys. zł (Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) w
Nadleśnictwie Czerwony Dwór.”, została zawarta umowa następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Na podstawie złożonej oferty w przedmiocie zamówienia „Utrzymanie dróg leśnych na
terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór – profilowanie” Zamawiający powierza, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające profilowaniu wraz z
zagęszczeniem odcinków dróg przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej i walca
wibracyjnego samojezdnego na długości 12,5 km i średniej szerokości 3,5 m. W zakres
powyższych robót budowlanych wchodzą roboty przygotowawcze, trzykrotny przejazd
równiarką odcinkiem naprawianej drogi (profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni
drogi oraz nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych istniejącego
podłoża) oraz dwukrotny przejazd walcem (zagęszczanie mechaniczne nawierzchni
gruntowej).

2.

Szczegóły dotyczące konkretnego zakresu, rozmiaru, terminu i miejsca wykonywania prac
zostaną wskazane przez Zamawiającego w terminie 2 dni przed rozpoczęciem realizacji
prac. Powyższe wskazania są wiążące dla Wykonawcy.
Do potwierdzania ilości wykonanego zakresu prac, ze strony Zamawiającego upoważniony
jest między innymi leśniczy lub podleśniczy leśnictwa.

3.

1

§2
ZOBOWIĄZANIA STRON
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) odbioru przedmiotu umowy;
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2)
3)

2.

3.

4.
5.
6.

zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych;
informowania Wykonawcy o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację
Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności o planowanym zmniejszeniu lub
zwiększeniu zakresu prac objętych umową.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
i z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, należytą starannością, z materiałów własnych w ramach wynagrodzenia o
którym mowa w par. 4 umowy;
2) dbania o należyty ład oraz porządek na terenie realizacji robót;
3) zapewnienia we własnym zakresie kompetentnego kierownictwa, przeszkolonych
pracowników wyposażonych w odpowiednie narzędzia i odzież oraz sprawnego sprzętu
niezbędnego do wykonania prac w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem
jakościowym i terminowym wykonanie przedmiotu umowy;
4) wykonywania przedmiotu umowy wskazanymi w ofercie sprawnymi technicznie
maszynami posiadającymi ważne badania techniczne;
5) zapewnienia właściwej organizacji ruchu w czasie wykonywania robót oraz zgodnego
z przepisami prawa zabezpieczenia terenu robót oraz jego prawidłowego oznakowania;
6) zabezpieczania, w ramach każdorazowego zlecenia, istniejących w pasie drogowym
przeznaczonym do profilowania trwałych znaków geodezyjnych;
7) uzgadniania z Zamawiającym terminów wykonania robót dla poszczególnych dróg
będących przedmiotem utrzymania;
8) naprawienia oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych obiektów lub urządzeń;
9) pokrycia kosztów związanych ze szkodami, które Wykonawca spowodował
zamawiającemu lub osobom trzecim podczas wykonywania przedmiotu umowy;
10) skierowania do kierowania robotami budowlanymi osobę wskazaną w ofercie, tj. Pan/i
…………………... Ewentualna zmiana osoby kierownika robót musi być uzasadniona
przez wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
zamawiającego; zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty
przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie
same lub wyższe od kwalifikacji osoby kierownika robót wymaganych postanowieniami
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Za działania lub zaniechania swoich pracowników, współpracowników, uczestniczących w
wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada, jak za działania lub zaniechania
własne.
Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy OC
z tytułu prowadzonej działalności.
Prace wykonywane będą tylko w sprzyjających warunkach wilgotnościowych. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac, gdy uwilgotnienie dróg będzie zbyt duże.
Wykonawca w trakcie realizacji zadania kierować się będzie zasadami wiedzy technicznej i
obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami prawa w zakresie BHP i ochrony
środowiska. Wykonawca oświadcza, iż jest mu wiadome, że Zamawiający podlega
procesowi certyfikacji według standardów określonych przez FSC (Forest Stewardship
Council) oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes), oraz że wszystkie odcinki znajdują się w strefie Natura 2000.
§3
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TERMINY REALIZACJI
Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w okresie 20 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia
…………. 2021 r.

1.

2.

§4
WYNAGRODZENIE
Strony zgodnie postanawiają, że za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie iloczynu cen jednostkowych ujętych w
ust. 2 niniejszego par. oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót – długości
profilowanych odcinków dróg.
Jednostkowe ceny wynoszą:

RODZAJ USŁUGI

CENA
JEDNOSTKOWA
(BRUTTO)

A
Profilowanie wraz z zagęszczeniem odcinków dróg
przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej i walca
wibracyjnego samojezdnego na szerokości 3,5 m

B

………………
[zł/km]

3.

DŁUGOŚĆ
PLANOWANA
(km)

WARTOŚĆ
CAŁKOWITA
(BRUTTO) W ZŁ

C

D=BxC

12,5

Maksymalna wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy przy założeniu ilości
wskazanych w ust. 2 niniejszego par. Strony ustalają na kwotę: ……………. zł brutto
(słownie: ………………………………………………………………………….…………………).
4. Wysokość stawek ujętych w ust. 2 nie podlega zmianom w trakcie trwania umowy.
5. Strony zgodnie postanawiają, że za roboty niewykonane, choć objęte formularzem oferty
wynagrodzenie nie przysługuje.
6. Strony zgodnie postanawiają, że cesja praw i obowiązków Wykonawcy wynikających
z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
7. W przypadku, gdy kwota określona w ust. 3 nie została osiągnięta, Wykonawcy nie
przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewyższającej tą wartość.
8. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym w
……………………… i posiada NIP …………………… .
9. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury na Nadleśnictwo Czerwony Dwór, Czerwony Dwór 13, 19-411 Świętajno, NIP 847000-29-57, na podstawie podpisanego protokołu odbioru robót, zatwierdzonego przez
nadleśniczego.
10. Wynagrodzenie
płatne
będzie
przelewem
na
rachunek
Wykonawcy
nr
……………………………prowadzony w ……………………………………………………
11. Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym,
o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art.
96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r.
poz. 685 z późn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie
wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art.
108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
12. Zapłata:
-8-

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej
faktury będzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.
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3.
4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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8.

§5
ODBIORY
Po zakończeniu robót, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. Do
zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: inwentaryzację mapową
powykonawczą z naniesionymi punktami prowadzenia danego zakresu prac.
Zamawiający dokona protokolarnego odbioru wykonanych robót w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania pisemnego zgłoszenia od Wykonawcy.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Wykonawca na własny koszt
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać powtórnego wykonania przedmiotu
odbioru.
§6
KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
1) za nieterminową realizację zlecenia w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
określonego w §4 ust. 3 umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia;
2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze robót – w wysokości 0,1
% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 3 umowy za każdy dzień kalendarzowy
opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 3 umowy.
Wykonawcy przysługuje od zamawiającego kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z
winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w §4 ust. 3
umowy.
Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie należności
wynikających z kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy.
W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w
niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo żądać od zamawiającego zapłaty odsetek za
opóźnienia w wysokości ustawowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody
na zasadach ogólnych na podstawie Kodeksu cywilnego.
W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od
nowych terminów.
Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady które nie zostały
usunięte w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.
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Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto
określonego w §4 ust. 3 umowy.
§7
RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy, na warunkach
określonych w przekazanej karcie gwarancyjnej.
W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie Zamawiający
może zlecić wykonanie napraw (usunięcia wad) na koszt Wykonawcy bez upoważnienia
sądu.
Przed upływem okresu gwarancji, o których mowa w ust. 1, Zamawiający dokona przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego robót budowlanych objętych umową.
Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi.
Termin gwarancji jest równy terminowi rękojmi.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym, przysługuje prawo
do odstąpienia od umowy, gdy:
1) zostanie złożony wniosek o likwidację Wykonawcy;
2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 10 dni;
kalendarzowych od dnia wskazanego w § 3 umowy pomimo wezwania wystosowanego
przez Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego
terminu.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać uzasadnienie.
Strony mogą odstąpić od umowy w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym dowiedziały
się o zaistnieniu przewidzianych umową przyczyn odstąpienia.
§9
ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje zmianę postanowień niniejszej umowy w następujących
przypadkach:
1) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na realizację
przedmiotu umowy;
2) zmiany kierownika robót;
3) wstrzymanie robót przez uprawnione organy i służby z przyczyn nie wynikających z
winy Wykonawcy;
4) zwiększenie zakresu robót na podstawie ceny jednostkowej w złożonej ofercie, w
przypadku nagłej potrzeby realizacji naprawy drogi;
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z powodu działania siły wyższej, tj. tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności
niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo
zachowania należytej staranności nie można było uniknąć;
6) kilkudniowych nieprzerwanych opadów atmosferycznych.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić jedynie w przypadku przewidzianym
w niniejszym paragrafie za zgodą obu Stron wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie
w formie aneksu do umowy.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W przypadku podpisania umowy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
każdy plik będący jej odwzorowaniem w formie dokumentu elektronicznego traktowany jest
jako oryginał umowy. Odwzorowanie musi zawierać lub mieć dołączone właściwe
elektroniczne podpisy kwalifikowane stron umowy.
W przypadku podpisania umowy w formie dokumentu materialnego, sporządza się ją w
dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, co do których Strony nie doszły do
porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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