Załącznik Nr 1
______________________
Wykonawca (nazwa i adres firmy)

RGK.7011.9.1.2018
O FE RTA
Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. Wzmocnienie nawierzchni
drogi na dz. nr ewid. 43 we wsi Ćmiszew Parcel
1. Oferuję wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z
wymogami opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonym kosztorysem ofertowym za kwotę:
cena netto: ................................................... zł
słownie: ........................................................................................................................................
podatek VAT - ……% w wysokości ................................................... zł
cena brutto ................................................... zł
słownie: ........................................................................................................................................
2. Termin realizacji zamówienia: …………………………….
3. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji jakości na zasadach określonych we wzorze umowy na
okres 24 miesięcy.
4. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem
zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację
zamówienia.
5. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie
zamówienia.
6. Oświadczamy, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki akceptujemy i zobowiązujemy
się, w przypadku uznania przez Zamawiającego naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, że 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 publicznego w niniejszym postępowaniu.

________________________________
Do oferty załączam:

( data, podpis i pieczęć Wykonawcy)

1. ……………………………………………………………….
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................
4. ......................................................................................
Dane kontaktowe do osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, nr telefonu):
................................................................................................................................................................

Załącznik Nr 2
RGK.7011.9.1.2018

UMOWA NR

.2018 (projekt)

zawarta w dniu ……………………….. roku w Rybnie pomiędzy:
Gminą Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, NIP 837-169-22-61, REGON: 750148466
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez Wójta Gminy Rybno – Grzegorza Kropiaka, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Rybno – Grażyny Dybiec,
a ………………………………………………….prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
…………………………………….. z siedzibą ………………., NIP ……, REGON …………..,
działającym na podstawie wpisu do …………..,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017
r. poz. 1579 z późn zm.) oraz po dokonaniu rozeznania rynku na podstawie Zarządzenia
Nr 47/2014 Wójta Gminy Rybno z dnia 26.05.2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień
publicznych o wartości poniżej 30 000 euro, została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wzmocnienia nawierzchni drogi
dz. nr ewid. 43 we wsi Ćmiszew Parcel na odcinku o długości 460,00 m.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznych – 1242,00 m²,
2) skroplenie emulsja asfaltowa nawierzchni – 1242,00 m²
3) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa ścieralna
ilości 125 kg/m² – 1242,00 m²
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) organizację i zabezpieczenie terenu budowy,
2) zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3) uporządkowanie terenu po budowie,
4) sporządzenie i przedłożenie dokumentacji powykonawczej,
5) oraz wszelkie inne prace określone w projekcie budowlanym i przedmiarze robót, nie objęte w
niniejszej dokumentacji, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.
4. Szczegółowy zakres robót oraz opis przedmiotu zamówienia określają:
1) dokumentacja wykonawcza
2) przedmiar robót
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z
obowiązującymi przepisami, normami państwowymi i branżowymi.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy samodzielnie bez udziału
podwykonawców.
§3
1. Strony ustalają termin realizacji całości zamówienia do dnia …………… roku.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót strony
uznają dzień złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zawiadomienia o zakończeniu
robót.
§4
1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
………………..+ ……% podatku VAT, tj. ……………. zł, co daje łączną kwotę brutto:
…………… zł (słownie: ………………………………………………….).

2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego
protokół bezusterkowy odbioru końcowego robót. Data podpisania przez strony protokołu odbioru
robót traktowana będzie jako data wykonania i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.
3. Należność Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy płatna będzie przez Zamawiającego w
terminie 30 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.
4. Za dzień zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Nie dopuszcza się dokonywania odbiorów częściowych robót, ani płatności częściowych.
§5
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane dzieło na okres 24 miesiące, licząc od dnia odbioru
końcowego całego przedmiotu umowy, której okres biegnie od dnia podpisania przez strony protokołu
bezusterkowego odbioru końcowego robót.
§6
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony zobowiązane
są do zapłaty następujących kar umownych:
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy
Zamawiającego w wysokości 15 % ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa
w § 4 ust. 1
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
5. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 15 % ustalonego wynagrodzenia
ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1, niezależnie od kar, o których mowa w pkt b i c,
6. Za opóźnienie w wykonaniu robót w wysokości 1 % ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego
za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od
umownego terminu jego oddania,
7. Za opóźnienie usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w
wysokości 1 % ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy, o którym mowa
w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na
usunięcie tych wad i usterek, niezależnie od kar określonych w pkt b.
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonych za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia stają się wymagalne:
za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu
za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – w każdym z tych dni.
3. Stronom przysługuje prawo naliczania kar umownych do pełnej wysokości ustalonego
wynagrodzenia ryczałtowego.
4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego naliczone kary umowne
do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
5. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a) gdy Wykonawca opóźni się powyżej 14 dni z zakończeniem wykonania przedmiotu umowy w
stosunku do terminu określonego w § 3,
b) gdy Wykonawca wykonuje prace wadliwie i niezgodnie z warunkami umowy oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiającego
terminie,
c) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia
majątku Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy
powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§8
Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, a
ewentualne spory między stronami będą rozstrzygnięte przez Sąd Powszechny miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik Nr 3
______________________
(pieczęć Wykonawcy)

RGK.7011.9.1.2018

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a ...............................................................................................................................
(imię i nazwisko)

prowadzący/a działalność gospodarczą pod nazwą ...............................................................................
................................................................................................................................................................
(nazwa przedsiębiorstwa)

z siedzibą ...............................................................................................................................................
(dokładny adres)

NIP ...........................................................oświadczam, iż nie jestem / jestem* płatnikiem podatku
VAT i zobowiązuję się do przeznaczenia całej kwoty uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego
podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

__________________________________
(data, podpis i pieczęć Wykonawcy )

* niepotrzebne skreślić

