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         Brudzeń Duży, dnia 24.05.2018 r. 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro  
 

„ Zakup, dostawa i montaż 5 wiat przystankowych dla Gminy Brudzeń Duży 
oraz wykonanie logotypu Gminy Brudzeń Duży na 3 istniejących wiatach 

przystankowych” 
 

I.  Pełna nazwa Zamawiającego: 

 Gmina Brudzeń Duży  
ul. Toruńska 2 

09-414 Brudzeń Duży 
tel. /fax. (024) 260-40-81 

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. 
„Zakup, dostawa i montaż 5 wiat przystankowych dla Gminy Brudzeń Duży oraz 
wykonanie logotypu Gminy Brudzeń Duży na 3 istniejących wiatach przystankowych”. 
 

II. Przedmiot zamówienia  
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę ,demontaż starych i montaż nowych 5 wiat 
przystankowych dla Gminy Brudzeń Duży oraz na 3 istniejących wiatach przystankowych 
umieszczenie na przeszklonych ścianach bocznych logo Gminy Brudzeń Duży (do 
uzgodnienia z Zamawiającym min. wym. 80/160cm, wg istniejącego wzoru). 

− opis przykładowej wiaty do zamontowania zgodnie z minimalnymi danymi technicznymi – 
Załącznik nr. 5 Zapytania Ofertowego 

 

1. Wiata przystankowa w miejscowości Brudzeń Duży ul. Płocka:  

− Została wykonana kostka betonowa podczas przebudowy drogi z przeznaczeniem pod 
wiatę przystankową. Wiata powinna zostać zamocowana na betonowych 
stopach/fundamentach o wymiarach minimalnych 50/50/110cm pod każdy elementem 
nośnym. Z fundamentów należy wypuścić marki stalowe do zamocowania wiaty. Zgodnie 
z wytycznymi osoby z odpowiednimi uprawnieniami, kostka powinna zostać 
zdemontowana przez wykonawcę w zakresie niezbędnym w celu wykonania 
fundamentów, a następnie odtworzona. 

− konstrukcja wiaty z tworzywa bezpiecznego  posiadającego atesty  
-   wiata o wymiarach: szerokość min. – 0,90 m, długość  min. –3,00 m , wysokość  min. – 

2,40 m ; daszek musi   być wysunięty poza obrys ścian 
− ściany boczne i tylna zamknięte  przeszklone  

− dach  
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− ławeczka drewniana niedzielona  

− śmietnik stały z możliwością opróżniania 

− na przeszklonej ścianie bocznej widoczne logo Gminy Brudzeń Duży, do uzgodnienia z 
Zamawiającym (wykonane w szkle ewentualnie w postaci odpowiedniej folii) min. wym. 
80/160cm 

 
 
 
 

2. Wiata przystankowa w miejscowości Siecień na granicy z Murzynowem:  

− Montaż i dostaw przepustu o średnicy fi400mm – wzmocniona rura karbowana np. PE lub 
betonowa, długości min 6m zamontowany na podsypce piaskowej obsypany pospółką 
stosowanie zagęszczoną. Wykonanie na przepuście płyty fundamentowej o parametrach: 
płyta żelbetowa 15 cm, chudy beton warstwa 15 cm.  Płyta zgodnie z wytycznymi 
producenta , ale nie mniej niż 15cm, ( B25) Zbrojona dwie siatki fi 8 co 20 cm. Wykonana 
płyta szersza około 20-30 cm w stosunku do wymiarów wiaty.  

− Dojście od asfaltu do wiaty na szerokości wiaty wysypane i utwardzone kruszywem 
kopalnianym frakcji 5-32mm 

− konstrukcja wiaty z tworzywa bezpiecznego  posiadającego atesty  
-   wiata o wymiarach: szerokość min. – 0,90 m, długość min. – 3,00 m , wysokość min. – 

2,40 m ; daszek musi być wysunięty poza obrys ścian 
− ściany boczne i tylna zamknięte  przeszklone  
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− dach  

− ławeczka drewniana niedzielona  

− śmietnik stały z możliwością opróżniania 

− na przeszklonej ścianie bocznej widoczne logo Gminy Brudzeń Duży, do uzgodnienia z 
Zamawiającym (wykonane w szkle ewentualnie w postaci odpowiedniej folii) min. wym. 
80/160cm 

 

 
 
 
 

3. Wiata przystankowa w miejscowości Sobowo – pętla :  
 

-  Demontaż istniejącej wiaty przystankowej – jej wzmocnienie konstrukcji stalowej, 
oczyszczenie z powłok malarskich oraz malowanie farbą podkładową i wierzchniego 
krycia zgodnie z ustaleniami z zamawiającym oraz po akceptacji osoby z odpowiednimi 
uprawnieniami. Montaż w innym miejscu na terenie gminy Brudzeń Duży na płycie 
fundamentowej jak poniżej bądź fundamentach jak w punkcie 1.  

− Wykonanie płyty fundamentowej o parametrach: płyta żelbetowa 15 cm, chudy beton 
warstwa 15 cm, pospółka żwirowa 30 cm.  Płyta zgodnie z wytycznymi producenta , ale 
nie mniej niż 15cm, ( B25) Zbrojona dwie siatki fi 8 co 20 cm. Wykonana płyta szersza 
około 20-30 cm w stosunku do wymiarów wiaty. 
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− dojście od asfaltu do wiaty na szerokości wiaty wysypane i utwardzone kruszywem 

kopalnianym frakcji 5-32mm 

− konstrukcja wiaty z tworzywa bezpiecznego  posiadającego atesty  
-   wiata o wymiarach: szerokość min. – 0,90 m, długość min. – 3,00 m , wysokość min. – 

2,40 m ; daszek musi być wysunięty ponad obrys ścian 
− ściany boczne i tylna zamknięte  przeszklone  

− dach  

− ławeczka drewniana niedzielona  

− śmietnik stały z możliwością opróżniania 

− na przeszklonej ścianie bocznej widoczne logo Gminy Brudzeń Duży, do uzgodnienia z 
Zamawiającym (wykonane w szkle ewentualnie w postaci odpowiedniej folii) min. wym. 
80/160cm 

 
 
 
 

4. Wiata przystankowa w miejscowości Strupczewo Duże:  

− Wykonanie płyty fundamentowej o parametrach: płyta żelbetowa 15 cm, chudy beton 
warstwa 15 cm, pospółka żwirowa 30 cm.  Płyta zgodnie z wytycznymi producenta , ale 
nie mniej niż 15cm, ( B25) Zbrojona dwie siatki fi 8 co 20 cm. Wykonana płyta szersza 
około 20-30 cm w stosunku do wymiarów wiaty. 
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− dojście od asfaltu do wiaty na szerokości wiaty wysypane i utwardzone kruszywem 

kopalnianym frakcji 5-32mm 

− konstrukcja wiaty z tworzywa bezpiecznego  posiadającego atesty  
-   wiata o wymiarach: szerokość min. – 0,90 m, długość min. – 3,00 m , wysokość min. – 

2,40 m ; daszek musi być wysunięty ponad obrys ścian 
− ściany boczne i tylna zamknięte  przeszklone  

− dach  

− ławeczka drewniana niedzielona  

− śmietnik stały z możliwością opróżniania 

− na przeszklonej ścianie bocznej widoczne logo Gminy Brudzeń Duży, do uzgodnienia z 
Zamawiającym (wykonane w szkle ewentualnie w postaci odpowiedniej folii) min. wym. 
80/160cm 

 
 
 

5. Wiata przystankowa w miejscowości Turza Wielka:  

− Zostanie wykonana kostka betonowa podczas przebudowy drogi z przeznaczeniem pod 
wiatę przystankową. Termin realizacji drogi 30 września 2018r. Wiata powinna zostać 
zamocowana na betonowych stopach/fundamentach o wymiarach minimalnych 
50/50/110cm pod każdy elementem nośnym. Z fundamentów należy wypuścić marki 
stalowe do zamocowania wiaty. Zgodnie z wytycznymi osoby z odpowiednimi 
uprawnieniami. Kostka powinna zostać zdemontowana przez wykonawcę w zakresie 
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niezbędnym w celu wykonania fundamentów, a następnie odtworzona – ewentualnie w 
porozumieniu z wykonawcą przebudowy drogi możliwe wykonie prac równolegle. 

− konstrukcja wiaty z tworzywa bezpiecznego  posiadającego atesty  
-   wiata o wymiarach: szerokość min. – 0,90 m, długość min. – 3,00 m , wysokość min. – 

2,40 m ; daszek musi być wysunięty ponad obrys ścian 
− ściany boczne i tylna zamknięte  przeszklone  

− dach  

− ławeczka drewniana niedzielona  

− śmietnik stały z możliwością opróżniania 

− na przeszklonej ścianie bocznej widoczne logo Gminy Brudzeń Duży, do uzgodnienia z 
Zamawiającym (wykonane w szkle ewentualnie w postaci odpowiedniej folii) min. wym. 
80/160cm 

 
 
 

III. Oferent nie może powierzyć wykonania tego zadania innej osobie lub firmie. 

IV. Ofertę należy złożyć do dnia 13.06.2018 r. do godziny 10ºº w siedzibie Zamawiającego: 
Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży – sekretariat. 
Ofertę   należy złożyć w kopercie opisanej następująco: Oferta na „Zakup, dostawa i 
montaż wiat przystankowych oraz wykonanie logotypu Gminy Brudzeń Duży na 3 
istniejących wiatach przystankowych dla Gminy Brudzeń Duży”.  
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V. Pracownikiem do kontaktu z oferentem jest: Paweł Krzemiński –tel. (024) 260-40-81 

wew. 43  

VI. Termin realizacji zamówienia do 03.09.2018 punkt. 5 max. 1-miesiąc po zakończeniu 
przebudowy drogi.  

VII. Rozpatrywanie ofert nastąpi w dniu 13.06.2018 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu 
Gminy w Brudzeniu Dużym– pokój nr 17. 

VIII. Dokonanie wyboru oferty nastąpi w oparciu o kryteria – 100 % cenna brutto   

IX. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

UWAGA!!!: Realizacja zadania może zostać zlecona częściowo (punktami) w 
zależności od posiadanych środków finansowych. Zamawiający może też w 
zależności od poziomu środków finansowych zrezygnować z części zamówienia. 

X.  Oferta oraz wszystkie dokumenty do niej załączone muszą być sporządzone w formie 
pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności. 

Załączniki:  
1. Wzór formularza ofertowego 
2. Oświadczenie   
3. Oświadczenie wykonawcy 
4. Wzór umowy 
5. Opis przykładowej wiaty do zamontowania zgodnie z minimalnymi danymi technicznymi. 

   

XI. Opis sposobu obliczenia ceny.  

W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest określenie ceny ryczałtowej za cały zakres 

zamówienia. Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty brutto (łącznie z podatkiem VAT) za 

realizację całego przedmiotu zamówienia. Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie 

koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. zakup i dostawę urządzeń, 

robociznę, materiały, sprzęt, zysk, koszty transportu, wywóz i unieszkodliwianie odpadów, 

ubezpieczenie, ewentualne odszkodowania, podatek VAT, upusty, rabaty, koszty usuwania 

wad i usterek gwarancyjnych wynikających z rękojmi itp.   

Cena ofertowa brutto określona przez wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy 

i nie podlega zmianom.  

Nie przewiduje się możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Jedyną walutą, w 

jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będzie złoty polski 

(PLN).  

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 



RGR.ZP.271.4.2018 
 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

W niniejszym postępowaniu kryteriami, którymi będzie się kierował Zamawiający przy 
wyborze oferty będą cena – 100% 
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. 

 
 

 
        Zatwierdził: 
 
 
                                     Wójt Gminy Brudzeń Duży 
 
 

Andrzej Dwojnych
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Załącznik nr 1  
...................................................... 
 
...................................................... 
             Wykonawca 
 

OFERTA  
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia …………….,  na: 

„Zakup, dostawa i montaż 5 wiat przystankowych dla Gminy Brudzeń Duży oraz 

wykonanie logotypu Gminy Brudzeń Duży na 3 istniejących wiatach przystankowych”. 

Składamy ofertę o treści odpowiadającej zapytaniu ofertowemu: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (zakup, dostawa i montaż 5 wiat 

przystankowych) za:   

 Cenna netto  ................................. zł + podatek VAT (.........%) ....................................... 

 Cenna brutto ............................................................. zł (słownie: 
...........................................................................................................................................................................). 

1.2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia ( wykonanie logo Gminy Brudzeń 

Duży na 3 istniejących wiatach przystankowych ) za:   

 Cenna netto  ................................. zł + podatek VAT (.........%) ....................................... 

 Cenna brutto .................................................... zł (słownie: 
.........................................................................................................................................................). 

1.3.  Całkowity koszt przedmiotu zamówienia (cena brutto) wynosi: …………………zł 

(słownie:  ………………………………………………………………………………) 

 

Wycena szczegółowa: 

a)Wiata przystankowa przy drodze wojewódzkiej nr 559 w miejscowości Brudzeń Duży  

ul. Płocka, cena brutto ………………………………….. zł. 

b)Wiata przystankowa w miejscowości Siecień na granicy z Murzynowem,                                  

cena brutto ………………………………….. zł. 

c)Wiata przystankowa w miejscowości Sobowo,                                                                              

cena brutto ………………………………….. zł. 

d)Wiata przystankowa w miejscowości Strupczewo Duże,                                                                

cena brutto ………………………………….. zł. 

e)Wiata przystankowa w miejscowości Turza Wielka,                                                                                                    

cena brutto ………………………………….. zł. 
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2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.  

3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany przez Zamawiającego 

w Zapytaniu Ofertowym. 

5. Oświadczam, że akceptuję  treść umowy oraz w przypadku udzielenia zamówienia 

zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy oraz 

miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

6. Udzielamy 24 miesięcy gwarancji  na przedmiot zamówienia.  

7. Zamówienie wykonam w terminie …………………… 

 

8. Integralną cześć oferty stanowią następujące dokumenty: :  

a. ............................................................. 

b. ............................................................. 

c. ............................................................. 

9. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty 

prosimy o zwracanie się do: 

 

Imię i Nazwisko......................................................., tel..........................., fax. ........................ 

 

Miejscowość, data  

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

         Pieczęć i podpis oferenta 
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Załącznik nr 2  
................................................... 
   (pieczęć wykonawcy) 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
  

Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego  na 

„Zakup, dostawa i montaż 5 wiat przystankowych dla Gminy Brudzeń Duży oraz 

wykonanie logotypu Gminy Brudzeń Duży na 3 istniejących wiatach przystankowych”, 

oświadczam(-y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 

wyżej cytowanej ustawy dotyczące:  

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  w zakresie przedmiotu zamówienia. 

2. Posiadania  niezbędnej wiedzy i doświadczenia 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

4. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

5. Spełnienia  wszystkich warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania   

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 3   
 
 
 
 

................................................... 
   (pieczęć wykonawcy) 
 
 
 
dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup, dostawa i montaż 5 

wiat przystankowych  dla Gminy Brudzeń Duży oraz wykonanie logotypu Gminy 

Brudzeń Duży na 3 istniejących wiatach przystankowych”. 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E     WYKONAWCY 
 

Niniejszym oświadczam(-y), że nie podlegam(-y) wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 29 styczna 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr 1579 ze zm.) 

 

 

 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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UMOWA NR …../2018       projekt 
 

 

Zawarta w dniu ………………..  w Brudzeniu Dużym pomiędzy Gminą Brudzeń Duży z 
siedzibą ul. Toruńska 2 09-414 Brudzeń Duży 
reprezentowanym przez:  Wójta Gminy Brudzeń Duży – Pana Andrzeja Dwojnycha 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Brudzeń Duży – Pani Teresy Dądalskiej 
Zwanym  w treści umowy „Zamawiającym”,  
a 
………... ……………………. reprezentującym……………………..………………………… 
z siedzibą: 
…………………………………………………………………………………………………... 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  
 
została zawarta umowa o treści następującej: 
 
Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z wynikiem postępowania  prowadzonego w formie 

zapytania ofertowego z dnia ………………, w wyniku którego w dniu ……………. decyzją 

Komisji opiniującej i Wójta Gminy wybrano ofertę firmy ……………………………… 

uznaną  za najkorzystniejszą do wykonania zadania. 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakupu, dostawy, 

demontażu starych  i montażu nowych 5 wiat przystankowych tj. Wiata przystankowa przy 

drodze wojewódzkiej nr 559 w miejscowości Brudzeń Duży ul. Płocka, Wiata 

przystankowa w miejscowości Siecień na granicy z Murzynowem, Wiata przystankowa w 

miejscowości Sobowo, Wiata przystankowa w miejscowości Strupczewo Duże, Wiata 

przystankowa w miejscowości Turza Wielka oraz wykonanie logotypu Gminy Brudzeń 

Duży na 3 istniejących wiatach przystankowych w miejscowościach:  

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy telefonicznie pod nr 024/260-

40-81 wew. 43  z 2 – dniowym wyprzedzeniem. 

3. Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia ……………...  

4. Za koordynację działań ze strony: 

1) Zamawiającego – odpowiedzialny jest Pan Paweł Krzemiński, 

2) Wykonawcy – odpowiedzialna(y) jest ……………………………. 

 

§ 2 

1. Dostawa wraz z montażem wiaty zostanie odebrana w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego tj. przy drodze Wojewódzkiej nr 559 w Brudzeniu Dużym ul. Płocka, w 
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miejscowości Murzynowo, Sobowo, Strupczewo Duże, Turza Wielka  przez komisje w 

składzie: 2 przedstawicieli Zamawiającego oraz 1 przedstawiciel Wykonawcy. 

2. Z czynności odbioru zastanie spisany protokół. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości netto: ………. zł, słownie: ………… złotych  00/100 groszy, co po dodaniu 

podatku VAT ( 23 %): …………. zł, daje kwotę brutto: ………… zł, słownie: 

……………………….. złotych 00/100 groszy, na co składa się: 

a)Wiata przystankowa przy drodze wojewódzkiej nr 559 w miejscowości Brudzeń Duży  

ul. Płocka, cena brutto ………………………………….. zł. 

b)Wiata przystankowa w miejscowości Siecień na granicy z Murzynowem,                                  

cena brutto ………………………………….. zł. 

c)Wiata przystankowa w miejscowości Sobowo,                                                                              

cena brutto ………………………………….. zł. 

d)Wiata przystankowa w miejscowości Strupczewo Duże,                                                                

cena brutto ………………………………….. zł. 

e)Wiata przystankowa w miejscowości Turza Wielka,                                                                                                    

cena brutto ………………………………….. zł. 

f) wykonanie logotypu Gminy Brudzeń Duży na 3 istniejących wiatach przystankowych:   

cenna brutto .................................................... zł  

 

2. Zamawiające nie dopuszcza częściowego rozliczania dostawy przedmiotu zamówienia. 

3. Warunkiem zapłacenia przez Zamawiającego faktury Wykonawcy jest: 

1) dostarczenie protokołu odbioru podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego, 

2) dostarczenie faktury wystawionej przez Wykonawcę, 

4. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania 

faktury  na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

5. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi do dnia 03.09.2018 punkt. 5 max. 1-miesiąc 

po zakończeniu przebudowy drogi wojewódzkiej 559. 

 

 

§ 4 
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1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane przez siebie wiaty na okres ........ miesięcy na 

ocynkowaną konstrukcję oraz na powłokę malarską i pozostałe elementy, od daty ich 

odebrania przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca gwarantuje, że w okresie ...... miesięcy od daty ich odebrania przez 

Zamawiającego wiaty będą funkcjonować bez uszkodzeń, a ich elementy nie ulegną 

samoistnemu uszkodzeniu, wygięciu, pęknięciu, odbarwieniu itp. Gwarancja nie obejmuje 

uszkodzeń i następstw uszkodzeń wynikłych:  

a) z działania osób innych niż ekipa Wykonawcy lub z przyczyn wypadków losowych 

(działania siły wyższej z wyjątkiem oddziaływania zwykłych warunków atmosferycznych 

objętego gwarancją);  

b) z nieprawidłowego użytkowania lub użytkowania niezgodnego ze swoim 

przeznaczeniem, jak również ze stosowania nieodpowiednich dla danego materiału środków 

czyszczących i konserwujących, jeśli zasady użytkowania i rodzaj środków czyszczących 

oraz konserwujących zostały przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie 

pisemnej.  

3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji, że wiaty posiadają wady, 

usterki, Wykonawca zobowiązuje się usunąć te wady i usterki w terminie 14 dni od daty ich 

zgłoszenia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

rękojmi. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej 

na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

§ 5 

 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy w formie kar umownych w następujących wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy –  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki, 

b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –  

w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1, 

2) Wykonawca nie jest zwolniony z obowiązku zapłacenia kary umownej nawet w sytuacji 

wykazania, że Zamawiający nie poniósł szkody. 

3) Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

4) Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych kar umownych z 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

 

§6 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne; 

b) jeżeli została ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa; 

c) jeżeli został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez 

Wykonawcę majątku na rzecz Wierzycieli; 

d) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianej 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. W 

takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia, w terminie 30 dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia. 

§ 7 
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1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych 

na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Spory mogące wynikać ze stosunku objętego umową, strony poddają pod rozstrzygnięcie 

przez właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowi zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz 

złożoną ofertą. 

§ 8 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. 

dla Wykonawcy. 

Zamawiający:       Wykonawca: 
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 Załącznik nr. 5 
 
     Opis przykładowej wiaty do zamontowania 
     zgodnie z minimalnymi danymi technicznymi 

                         
 
 

           
 
 
 
 

• Konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo 
(możliwość cynkowania ogniowego, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) 

• Dach zaokrąglony pokryty poliwęglanem komorowym dymnym gr. min. 6mm 
(wymiarami powinien odpowiadać długości i szerokości wiaty przystankowej) 

• Ściany wypełnione szkłem hartowanym min. 5mm 
• Na tylnej ścianie zamontowana drewniana ławka z oparciem z profili stalowych 
• Możliwość zastosowania elementów równoważnych ale po wcześniejszym 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego (w wypadku zaproponowania przez oferenta 
wiaty o elementach odbiegających od przedstawionego minimum - Zamawiający 
odrzuci ofertę) 

• Tablica informacyjna przeszklona o wymiarach minimum 50/50 cm, zamontowana 
wewnątrz wiaty przystankowej 

• logo gminy o wymiarach min 80/160cm (w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego) 

• Pozostałe elementy zgodnie z wytycznymi opisanymi dla potrzeb danej lokalizacji 

szer. min.  0,90 
 

w
ys. m

in 2,40 m
 

dł. min.  3,00 m 
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