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ZAPYTAI{IE OFERTOWE

Gmina Bartniczka za9rasza do złożenia oferĘ na przedstawienie oferty cenowej na
usługę utrzymania zimowego dróg gminnych w okresie zimy 2020l202t

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust,8 ustawy
publicanych (Dz. U. zż0l9r.,poz. l843 z późn. zm. ),

I. ZAMAWUJACY

Gmina Bartniczka
ul. Brodnicka 8

87-32I Bartniczka

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

NIP 874_173-90-91
REGON 871118425

II. PRZEDMI0T ZAMÓI!,IENIA

1, Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie Gminy
Bartniczka w okresie zimy 202012021
kod usługi PKWiU 81.29.12.0

Zakres zadania: Odśnieżanie drog gminnych z usuwaniem oblodzenia poptzęz
PosYPYWanie mieszaŃą Piaskowo - solną ( Gmina zapewni piasek z solą) na clrogach na
teręnie gmirrY W zakresie zapewnienia przejezdności, na telefoniczne zgłoszenie
uPowaŻnionego Przedstawiciela Urzędu Gminy Bartniczka z ustalęniem zakresu świadczenia
usługi (ilości i miejsca wykonania),
Rozpoczęcie pracy w czasie jednej godziny od zgłoszenia.
ogólna ilość dróg przewidzianych do utrzymania * około 150 km.
W PrzYPadku awarii sPrzętu do odśnięzania lub z innych przyazyn, wykonawc a zobowiązany
jest zaPewniĆ wYkonanie usługi, W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązarryjest do
usuwania Śniegu z drog poprzęz zgarnianie pokrywy śnieznej na całej długości i szerokości
drogi, ZgarniętY Śnieg nie mażę utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach,
wja:zdach, zjazdach, przystaŃach autobusowych i miejscach dla ruchu pieszych. Wielkość
zamówieni a uzależniona j est o d panuj ącyc h warunkó w atm o sfe ry czny ch.
Sprzęt do usuwania śniegu ma posiadać ogumienie na pługu,

2. Teren został podzielony na dwa rejony:

REJON I obejmuje nizej wymienione miejscowości i wszystkie drogi gminne w ich
obrębie:

- Komorowo - Gołkówko
- Jastrzębie - Igliczyzna
- Sokołowo - Świerczyny Stare
- Świerczyny Nowe - Belfort



-Koziary - Sr,vierczvnki

REJON II obejmuje niżej wymienione miejscowości i wszystkie drogi gminne w ich
obrębie:

- Łaszewo
- Radoszki
- Samin
- Bartniczka

- Grążawy
- Gutowo
- Zdro.je

3. Zamawiający zastrzega, że sprzęt może byc skierowany do pracy na każd,ą inną drogę niż
wYmieniona w konkretnym rejonie, w przypadku stwięrdzęnia takiej koniecznoś ci przez
Zamawiającego.
4. zamawiający nie dopuszcza mozliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający doptrszcza składani e of'ert czę śc iolłvc h,

Warunki płatności: w czasie nie krótszvm niz 14 dni od daty dostarczenia
zamaw iającemu prawidłowo wystawi onej f aktury VAT.

ilL OPIS I SPOSÓB PRZYGOTOWA^:IA OFERTY

1. Ofertę możnazłożyć naieden lub dwa rejony.
ż. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
3. Oferla musi być przygotowana w języku polskim w lbrmie pisemnej,
4. Oferta winna być sporządzona na,, Formularzu ofurtowym" stanowiącymizałącznik nr 1

do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wypełnionym załącznikiem nr 2 - ,,Wykaz
sprzętu"

5.ofer1ęnależyzłoŻycelektronicznienaadres:g@lubwformie
pisemnej w kopercie zaadresowanej :

Gmina Bartniczko,
ul. Brodnicko 8,

87-321 Bartniczka

z dopiskiem,. ,,Utrzymanie zimowe dróg gminnych w okresie zimy 2020120ż1"

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferlę należy złożyc Urzędzie Gminy Banniczka ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka w
sekretariacie (pok, 2), w każdy dzień roboczy, prz,esłać na adres wskazany vłyżej lub na
adres e-mail przetargi@ugbarlniczka.pl do dnia 23 października 2020 r. do godziny
10:00.

V. KRYTERIUM \YYBORU OFERTY

l. Przy wyborzę ofbrty Zamawialący będzie się kierował kryterium ceny brutto C - 100 %.

ż. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ofeńa z nEniż,szą ceną brutto.



3. O wYborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną poinforrnowani pisemnie.
3. O wYborze najkotzystniejszej oferty Wykonawcy zostanąpoinformowani pisemnie.
4. Oferty złożonę po terminie nie będą rozpatrywane.

W . oSoBY aPRAIyNIONE Do P0ROZUłIIEVI/ĄNIA SłE,ą hWqQNAWCAMI

l. W przedmiocie zamówieni a-Marta Filipkowska * Tel. (0-56) 493 68 14
2. W przedmiocie procedury -Katarzyna Bendyk - Tęl, (0-56) 493 68 14

OB OWąZEK INF'ORMA CYJI\IY

doĘczący przetwarzania danych osobowych w zrviązku z udzielaniem zamówień publicznych
o wartoŚci nieprzekraczającej lrwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 sĘcznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. IJ. z2019 r. poz. t843 ze zm)

Na podstawie ar1. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)ż01616'79
z2] kwiętnia2016 r. w sprar.vie ochrony osób fizr,,cznych w związkrt z przetwarzaniem danych
osobowych i lv sprawie swobodnego przepłr,wu takich danych oraz uchvlenia dyrektywy
95l46lWF, (Dz. U, UE. L,20l6, nr l19. s. l). zl,anegodalcj.,I{ODO", infbI.mLlję,ze:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w tJrzędzie Gminy Baftniczka , 87-321
Baftniczka ul. Brodnicka 8, telefon kontaktowy 5649368l0 e-mail: ugb@data.pl jest Wójt
Gminy Barlniczka, zwany dalej,,Administratorem".

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z któryIn moźe Pani/Pan skontaktować
się Pod adresem e-mali: inspektor@cbi24,pl lLrb pisemnie, kierLljąc korespondencję pod adres
siedziby Admin istratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane rv celu przeprorvadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia lub konkursu, którego waftośc nie przekrac za wyraż,onej w złotych
równowartości kwoty 30 000 EURO, zwanego dalej ,.zalnowieniem''.

4. Pani/Panadanychosobowebędąprzetwarzane napodstawieaft.6ust. 1lit.b)RODO_jako
niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na
Pani/Pana żądanie przed zalvarciem ltlnorvy. a takżc na poclstawie afi. 6 ust. l lit c) RoDo -
jako niezbędne do wypełnienia obowiązkir prawnego ciązącego na Administratorzę na mocy
przepisów ustawy zrlnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pLrblicznych (t, j.Dz.IJ.z2017 r.poz.
20]] ze zm.) oraz innych przepisow prawa,

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w tlst, 3, odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych nrogą być:

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa:

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Aclministratorem są
rvspóładnlinistratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane
osobowe, jako podmioĘ przeivarzające: ,,., nd

6, Administrator nie ma zamiaru przekazylvaó
trzeciego lub organ izacj i m i ędzynarodowych.

Pani/Pana danych osobowych do państwa

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowlrvanę przęz okręs niezbędny do realizacji celu
okreŚlonego w ust. 3, jak również przez okres w zakręsie wymaganym przez ustawę z dnia |4



lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j, Dz, IJ. z2019 r,poz.553 zę
zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

8, W związku z Przefrłłarzaniem przez Administratora PanilPana danych osobowych przysfuguje
Pani/Panu:

1) prawo dostępu do danych osobowych,
podlegaj ących przetwar zaniu;

w tym prawo do otrzymania kopii danych

Prawo Żądania sProstowania danych osobowl,ch ktore są nieprawidłowe, a takze prawo
żądania uzupełnien ia niekom p letnych danych osobowyc h 

i 
;

Prawo do Żądania ograniczenia przetwarzania clanych osobowych, w następujących
przypadkach:

a) gdY kwestionuje Pani/Pan prawidłowośc danych osobowych * na okręs pozwalający
Administratorowi sprawdzić prawidłowośc tych danych,

b) jeżeli Przetwarzanie jest niezgodne z prawcIn. a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wvkorzystania,

c) Administrator nie potrzebuje już danych do celow przetlvarz,artLa, ale są one potrzebne
Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lLlb obrony roszczeń,

d) Jezeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art.21ust. l RoDo wobec przetwarzania_
do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu,

4) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w ar1. 20 R()Do.
9. W związku z Przetwarzaniem przez Administralora Palli/Pana danych osobowvch nie

przysługuj e Pan i/Panu :

l) Prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż rta podstawie aft. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e)
RODO - Prawo to nie nla zastosowania w związku z przetwarzaniem danych rv celu
wskazanym w ust. 3;

2) Prawo do sprzeciwl-1 wobec przętwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RoDo,
gdYŻ nie ma ono zastosor,vania, jezeli podstaw,ę pra\\,llą przetr.l,arzania tyclr danych stanowi
art. 6 ust. 1 lit, b) lub c) RODO.

10. PrzYsługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organtl naclzorczego - Prezesa Urzędu
ochrony Danych osobowych, pod adres: ul. Star,vki 2, 00-193 Warszawa.

l 1. Podanie Przez Panią/Pana danyclr osobowych jest r.varuIlkiem zawarcia umowy. Niepodanie
danych osobowych wyklucza mozliwość udzielenia zamówienia,

l2. Nie Podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzorvanym
przetwarzaniu, w tyrn profilowanitr, o którym nlo\\ra w art,22 RODO,

Załączniki:
l. Zał. nr l -Formularz ofertow}
2. Zał. nr 2 -Wykaz sprzętlJ,
3. Zń. nr 3 - Projekt umowy

lRealizac.iaPrawadoSprostowanianiemoże: 
l)skutkor,vaćznlianąrvyrrikupostępowaniaani zmianąpostanowicńumowyw

zakresie niezgodnym z przepisami prawa; 2) naruszać intcgralności protokclłu zamólvienia publicznego i.jcgo załączników.

2)

3)



WIŚR.271 .2.21.2020
Załqcznik nr l

oFERTA

1. Treść oferty:
Usługa utrrymania zimowego dróg gminnych na terenie Gminy Bartniczka w

okresie zimy 20201202l
Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa firmy:

Siedziba firmy:

Nr telefonu/faxlemail. .,,. ...
Nr NIP:
Nr REGON:
Nazwa banku i numer konta

2. W nawiązaniu do zapytanta ofertowego dotyczącego utrzymania zimowego dróg
gminnych na terenie Gminy Bartniczka w okresie zimy 20żO/ż02l
kod usługi PKWiU 81.29.12.0

oferuję wYkonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapy.taniu oferto Wm zacenę:

Reion I

Lp Cena jednostkowa netto zł za roboczogodzinę
odśnieżania/usuwania oblodzenia lub
gołoledzi

cena iednostkowa brutto zl za
roboczogodzinę odśnieżania/usuwania
oblodzenia lub gołoledzi

1.

4. wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytantL-r ofertowym.

5. Oświadczam, że,.

l) ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszly,
2) cenY zostały ustalone na okres wazności umowy i nie będą podlegały zmianom,
3) zaPoznałem się z treścią zapytania of-ertowego i nie wnoszę do niógo zastrzeżeń,
4) dYsPonuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykoiania zamówienia,
5) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania of'erty.

Dnia

Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej



WIŚR.271.2.21.2020

oFERTA

1, Treść oferty:
Usługa utrzYmania zimowego dróg gminnych na terenie Gminy Bartniczka w okresie

zimy 20201202l
Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa firmy:

Siedziba firmy:

Nr telefonr"r/fax/email,,,
Nr NIP:

Nazwa banku i numer konta

Ż, W nawiązaniu do zapylania ofertowego dotl,czącego utrzymania zimowego dróg
gminnych na terenie Gminy Bartniczka w okresie zimv 202()12021
kod usługi PKWiU 81.29.1ż.0

oferuję wYkonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofęrto Wm za
cenę:

Reion II

Lp Cena jednostkowa netto zł za roboczogodzinę
odśnieżania/usuwania oblodzenia lub
gołoledzi

Cena ieclnostkowa brutto rł ru robo"rogodrinę
odśnieżania/usuwania oblodzen ia lub gołoledzi

1.

4. wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

5. Oświadczam, że,.

1) ceny jednostkowe zawlerają wszystkie koszty,
2) ceny zostały ustalone na okres wazności umowy i nie będą podlegały zmianom,
3) zaPoznałem się ztreściązapytania ofertorvego i nie wnoszę clo niógo zastrzeżeń,
4) dYsPonuję Potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty,

Dnia

Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej



Załqcznik nr 2
WIŚR.271 .2.2I.2020

Pęłna nMwa Wykonawcy:

Wykaz sprzętu

Adres firmy:

Nr telefonulfaxlemail

WYkaz niezbędnego sprzętu do wykonania przedmiotowego zamówieni a pn. IJtrTymanie
zimowe dróg gminnych w okresie zimy 20201202l

Lp Rodzaj sprzętu Parametry techniczne

1.

)

3.

4.

5.

Miejscowość. data Podpis Wykonawc1,



Załqcznik nr 3

Umowa nr 272.2.,...,,2020

Zawarta w dniu ....... 2020r. w Bartniczce pomiędzy
Gminą Bartniczka z siedzibą w Bartniczc e, 87 -32I Bartniczka u]. Brodnicka 8

NIP 8741739091, REGON 87III8425,
zwaną dalej ,,Zleceniodawcą", reprezentow ar.ą przez

Wiesława Biegańskiego * Wójta Gminy Bartniczka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Ewy Mowińskiej , Siuda
a:

reprezentowaną przez

zwanego dalej,,Wykonawcą".

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy na podstawie art. 4 pkt. 8
ustawy z dnia 29 *yczrna 2004r. Prawo zamówień publicznych (D.U. z l0ŁOwzI8;B zpźnm1)
została zawarta umowa o następującej treści:

§1

zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na
,,Utrzymeniu zimowym dróg gminnych na terenie Gminy Bartniczka w okresie zimy 2O2OI202I _
Rejon I"- w następujących miejscowościach:
Komorowo, Gołkówko, }astrzębie, Igliczyzna, Sokołowo, Starc Świerczyny, Nowe Świerczyny,
Belfort, Koziary, Świerczynki.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
zapisami Zapy"tania ofertowego.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmior zamówienia , o którym mowa w § 1

z należyą sta rannością.
2. Zamawiający zastrzega, że sprzęt moze być skierowany do pracy na każdą inną drogę
niż wYmieniona w konkretnym zadaniu rv przypaclku stwierdzenia takiej koniecznoś ci przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia się na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 1

godziny od wezwania,
4. WYkonawca zobowiązuje się do wyposażenia pojazdow w znaki świetlne niezbędne do
oznakowania wykonywanej pracy, z także zobowiązuje się do obsługi sprzętu zamontowanego na
nośnikach zgodnie z wymogami technicznymi i zasadami BHP.
5. Załącznikami do niniejszej umowy są: Zapytanie ofertowe oraz Oferta Wykonawcy.

§3

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ..., . 2020r. do 31 kwietnia202lr.
2, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośc za szkody wynikłe w trakcie wykonywania pracy,
niewykonania lub nieterminowego i nierzetelnego wykonania usług, powstałe w czasie
obowiązywania niniejszej umowy.

usługi bez względu na okoliczności, zgodnie z

§2



§4

1. Osobą odPowiedzialną za biezące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest pani
Marta Filipkowska tel. 56 49 368 14

2, Odpowiedzialny zabieżące kontakty z zamawiającym po stronie Wykonawcy jest

3. WYkonawca Ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy
wYkonanie częŚci zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonywaniem
zamówienia.

§5

WYkonawca jest zobowtązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie
wszedł wykonując zamówienie.

§6

1. ZamawiającY zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za roboczogodzinę odśniezania/usuwania
obiodzenia lub gołoledzi wynagrodzenie w wysokości:
a) ..... ....... zł brutto (słownie; ..ll0O) zł
za r oboczo godzinę pracy
b)..... ,......zŁbrutto (słownie: .., ,,/fiO)zł
za r obo czo godzinę pracy
c) ...., ....,.. zł brutto (słownie: .... ..l1,0O) zł
za r oboczo godz inę pracy
2. Wynagrodzenie okreśIone w ust, 1 obejmuje
a) podatek od towarów i usług
b) wszystkie koszty wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 płatne będzie w okresach miesięcznych.
4. WYnagrodzenie ustalone będzie na podstawie rzeczywistych roboczogodzin - na podstawie
przedstawionych potwierdzonych kart pracy,
5. ZamawiającY dokona zapłaty wynagroclzenia Wykonawcy wg wystawione go przez n1ego
rachunku w terminie nie krótszym niz 14 dni i nie dłuzszym niż 30 od daty doręczenia
Prawidłowo wystawionego rachunku na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nr

6. Za dzień zapłaty uwazany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego,
7. Na fakturach VAT wystawianych na rzecz, wykonania zamorł.ienia wskazy,wać nalezy:

jako Nabywcę
Gmina Bartniczka, u]. Brodnicka 8: 87 -321 Bartniczka
NIP 8741739091

jako Odbiorcę:
Urząd Gminy w Bartniczce ul. Brodnicka B; 87 -32l Bartniczka
NIP 8741003757

§7

1. /eżeli zamówienie wykonywane będzie nieterminowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w)moszącą 0,2o/o wartości określonej w § 6 niniejszej umowy za każdą godzinę
zwłoki. Usfuga wykonana nieprawidłowo będzie wykonana ponownie na koszt Wykonawry.



2.

dodatkowych wynagrodzeń.
3, W PrzYPadku razącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu
PrzYsługuje Prawo odstąPienia od umowy, Oclstąpienie nastąpi ze skutkiem na dzień odstąpienia i
moŻe bYĆ dokonane w terminie 30 dni od dnia zaistnienia razącego naruszenia,

§8

ZmianY Postanowień zawartych w umowie mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej
pod rygorem niewazności takiej zmiany.

§9

Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy,
poiubownie będą rozstrzygane przez Sąd właściwy d]a sieclziby

które nie mogą być rozstrzygnięte
Zamawiającego.

§10

łV sPrawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cyłvilnego

§11

Umowę niniejszą sPorządzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca a
dwa Zamawiający.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Kontrasy8nata



LIMOWA Nr 27 2.2.29.2020

Zawarta w dniu ......202Or. w Bartniczce pomiędzy
Gminą Bartniczka z siedzibą w Bartniczc e,87-32l Bartniczka ul. Brodnicka 8
NIP 874-I7-39-09I, REGON 87lll}425, Zwaną <lalej ,,Zleceniodawcą", reprezentow anąprzez
Wiesława Biegańskiego - Wójta Gminy Bartniczka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Ewy Mowińskiej - Siuc]a
a;

zwanym dalej,,Wykonawcą".

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy
ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 4 pkt. 8
U. z 2020 Nr 1843 z poźn.

§1

zamaw,ający il,eca a wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na
,,UtrzYmaniu zimowYm dróg gminnych na terenie Gminy Bartniczka w okresie zimy 20202020 -
Rejon II" - w następujących miejscowościach:
Łaszewo, Grążawy, Bartniczka, Radoszki, Samin, Gutowo, Zdroje.
WYkonawca zobowiązuje się do wykonania usługi bez względu na okoliczności, zgodnie z
zapisami Zapytania ofertowego.

§2

1, WYkonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia , o którym mowa w § 1 z
nalezytą starannością.
2. zamawiający zastrzega, że sprzęt moze być skierowany do pracy na każdąinną drogę
niz wYmieniona w konkretnym zadaniu w przypadku stwierdzenia takiej koniecznoś ci przez
Zamawiającego.
3, WYkonawca zobowiązany jest do zgłoszenia się na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 1
godziny od wezwania.
4, WYkonawca zobowiązuje się do wyposazenia pojazdów w znaki świetlne niezbędne do
oznakowania wYkonY'wanej Pracy, z także zobowiązuje się do obsługi sprzętu zamontowanego na
nośnikach zgodnie z wymogami technicznymi i zasaclami BHp.
5. Załącznikami do niniejszej umowy są: Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy.

§3

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ,... .2O20r. do 31 kwietnia 2020r.
2. WYkonawca Ponosi Pełną odpowiedzialnoś c za szkody wynikłe w trakcie wykonywania pracy,
niewYkonania lub nieterminowego i nierzetelnego wykonania usług, powstałe w czasie
obowiązywania niniejszej umowy.



§4

1, Osobą odPowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest
Pani Marta Filipkowska tel. 56 49 36814
2. odpowiedzialny zabteżące kontakty z zamawlającym po stronie wykonawcy jest

3, WYkonawca Ponosi odpowiedzialność 7,a r]ziałania osob/pocimiotów, ktorym powierzy
wYkonanie częŚci zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonywaniem
zamówienia.

§5

WYkonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie
wszedł wykonując zamówienie,

§6

1, ZamawiającY zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za roboczogodzinę odśnieżania/usuwania
oblodzenia lub gołoledzi wynagrodzenie w wysokości:
a) zł brutto (słownie:
roboczogodzinę pracy
b) zł brutto (słorł,nie:
roboczogodzinę pracy
c) .,... ..,... złbrutto (słownie: ../fi)) zł
za r oboczo godzinę pracy
d) . .,.. .,. ,.. zł brutto (słorł,nie:
za roboczogodzinę pracy
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje
a) podatek od towarow i usług

,. ../I00) zł

b) wszystkie koszty wykonawcy związane z lł.ykonaniem zamówienia
3. wynagrodzenie wymienione w ust. 1 płatne będzie rv okresach miesięcznych.
4. WYnagrodzenie ustalone będzie na podstawie rzeczy.wistych roboc zogod,zin - na podstawie
przedstawionych potr,vierdzonych kart pracy.
5. ZaPłata wYnagrodzenia następować będzie na przelervem na rachunek bankowy Wykonawcy

w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
6. za dzien zapłaty uwazany będzie dzień obciążenia rachunku zama,uviającego,
7. Na fakturach VAT wystawianych na rzecz wykonania zamówienia wskazy.wać należy:

jako Nabywcę
Gmina Bartniczka, ul. Brodnicka B; 87-321 Bartniczka
NIP B74i73909i

jako Odbiorcę:
Urząd Gminy w Bartniczce ul. Brodnicka B; 87 -321 Bartniczka
NIP 8741003757

§7

1. |eżeli zamówienie wykonpvane będzie nieterminowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną WYnoszącą 0,2o/o wartości określonej w § 6 niniejszej umowy zakażdą godzinę
zwłoki. Usługa wYkonana nieprawidłowo będzic-. wykonana ponownie na koszt Wykonawcy.

../100) zł za

,./100) zł za



2.

dodatkowych w)anagrodzeń.
3. W PrzYPadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu
PrzYsfuguje Prawo odstąpienia od umowy. Odstąpienie nastąpi ze skutkiem na dzień odstąpienia i
może bYĆ dokonane w terminie 30 dni od dnia zaistnienia razącego naruszenia.

§8

ZmianY Postanowień zawartych w umowie mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej
pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§9

Wszeikie sPory wYnikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte
polubownie będą rozstrzygane przez sądwłaściwy dla siedziby zamawiającego.

§10

W sPrawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosolvanie przepisy Kodeksu
CywiInego

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca a
dwa Zamawiający.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Kontrasygnata


