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Toruń 15.05.2019 r. 

ZAMAWIAJĄCY: 

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY     

ul. Okólna 37 

87-100 Toruń 

woj. kujawsko-pomorskie 

 

tel. 261 433 540  

fax. 261 433 660 

www.12wog.wp.mil.pl    
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

USŁUGA W ZAKRESIE KOSZENIA NAWIERZCHNI DARNIOWYCH WRAZ Z WYWOZEM POKOSU  

Z TERENU LOTNISKA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM POKOSU WE WŁASNYM ZAKRESIE o wartości 

nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 18.10.2018r., 

poz. 1986 j.t.). 

 

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia usługa w zakresie koszenia nawierzchni darniowych wraz  

z wywozem pokosu z terenu lotniska. Koszenie nawierzchni darniowych  podyktowane jest przede 

wszystkim wymogami zachowania bezpieczeństwa lotów. 

2. Szczegóły zamówienia: 

2.1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do projektu umowy; 

2.2. koszenie nawierzchni darniowych o łącznej powierzchni – 170 ha na terenie kompleksu 

lotniskowego w Latkowie;   

2.3. zgrabienie pokosu; 

2.4. wywóz pokosu i zagospodarowanie go we własnym zakresie; 

2.5. Podczas koszenia nawierzchni powinny być przestrzegane przepisy BHP i P.poż.; 

2.6. Zalecana wizja lokalna!!!!;   

2.7. Opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że oferent jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z zamówieniem; 

2.8. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie „Protokół odbioru wykonanej usługi”, który 

powinien być dołączony do faktury; 

2.9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie; 

2.10. W zakresie posiadania możliwości wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca złoży 

oświadczenie o posiadanym sprzęcie wg załącznika nr 2 do projektu umowy;  

2.11. W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych Wykonawca 

zobowiązuje się do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego na 

własny koszt. 

 

II  MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1. Termin realizacji zamówienia: 
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Etap I:  od dnia 24.05.2019. – 24.06.2019 r. 

Etap II: od dnia 14.08.2019. – 09.09.2019 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innej daty rozpoczęcia realizacji  

etapu I, jednak nie później niż do 31.05.2019 r. 

3. Miejsce wykonania usługi: 

Kompleks lotniskowy w miejscowości Latkowo, powierzchnia, którą obejmuje usługa wskaże 

przedstawiciel użytkownika oraz administratora. 

 

III OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu – Ofercie cenowej, stanowiącym załącznik nr 1  

do niniejszego zapytania, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej. 

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu 

reprezentacji: 

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej lub zaświadczenie o tym, że wykonawca jest płatnikiem 

podatku VAT  w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego; 

2.2. oświadczenie o posiadanym sprzęcie potrzebnym do wykonania przedmiotu zamówienia; 

3. Oferty niekompletne zostaną odrzucone! (np. w przypadku robót budowlanych brak 

załączonego szczegółowego kosztorysu ofertowego). 

 

IV OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do 

pełnych groszy). 

2. Cena oferowana musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia, m.in.: koszt ubezpieczenia przedmiotu zamówienia, koszty transportu, itp.  

3. Cena oferty w czasie obowiązywania umowy jest stała.  

4. Jeżeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie  

ze sposobem obliczania ceny opisanym w zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, informując jednocześnie Wykonawcę o dokonaniu poprawek. 

5. Wszelkie zamiany polegające na pominięciu jakiejkolwiek z istniejących w formularzu ofertowym 

pozycji (dotyczy to również podania wartości „0”) nie będą uznane za możliwe do poprawienia  

i skutkować będą odrzuceniem oferty. 

6. Cenę za naprawy należy określić, jako cenę jednostkową jednej roboczogodziny. Cena ta obejmuje 

wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym: ubezpieczenie, koszty przejazdu. 

7.  Z ceny wyłączony jest koszt zakupu użytych do naprawy części zamiennych i materiałów. 

 

V FORMA SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.  

2. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub 

opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

3. Kopertę (opakowanie) należy opatrzyć numerem referencyjnym. 

4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  

 



Numer referencyjny – ZD/27/WOG/19 

Str. 3 / 13 

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 

87 – 100 Toruń ul. Okólna 37 

Kancelaria Jawna (bud. Nr 97 pok. Nr 11). 

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 

lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. 

 

VI  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 20.05.2019 r. o godzinie 11.00 – dotyczy to również ofert 

złożonych inaczej niż osobiście. 

2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 20.05.2019 r., o godzinie 11.30 w siedzibie 

Zamawiającego – budynek nr 97. 

3. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci Wykonawcy. 

4. Oferty nieopakowane i nieoznaczone, dostarczone  w sposób odmienny niż opisany w zapytaniu 

ofertowym nie będą brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu 

dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty. 

VII  OCENA OFERT, WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

1. Jedynym kryterium wyboru jest wartość brutto. Stanowi ona podstawę oceny i porównania ofert. 

2. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego 

oferta jest najkorzystniejsza cenowo. 

3. Jeżeli w ofercie brak wskazania choćby jednego z wymaganych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający odrzuci ofertę. 

VIII  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:  

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (ZNWU) w wysokości 5 % wartości brutto przyszłej umowy 

(zaokrąglonej w dół / w górę do pełnych setek zł.) tj. ……………….. zł. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu 

bankowego na konto NBP 08 1010 1078 0104 3213 9120 1000. Przelew musi nastąpić w takim 

terminie, aby cała kwota zabezpieczenia była na koncie Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

W tytule przelewu należy wpisać: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - (wpisać numer 

referencyjny oraz numer części). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniądzu, należy 

zdeponować w Kancelarii Jawnej (bud. nr 97 pok. nr 11), w godz. od 700 do 1500 , w dniach od 

poniedziałku do piątku, nie później niż przed podpisaniem umowy.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż  

w pieniądzu powinno mieć termin ważności o 30 dni dłuższy od terminu wykonania umowy. 

5. W przypadku wnoszenia ZNWU w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,  Zamawiający 

wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna 

6. W przypadku wniesienia ZNWU w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,  

z jej treści nie może wynikać konieczność przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem banku 

prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia 

przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione 

do reprezentacji Zamawiającego. 

Uwaga! Niewniesienie przez Wykonawcę ZNWU przed wyznaczonym terminem podpisania  

umowy, Zamawiający uzna za uchylanie się od podpisania umowy.  

W takim przypadku Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych 

niepodlegających odrzuceniu ofert. 
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IX  INFORMCJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY: 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 

z dokumentów załączonych do oferty. 

Uwaga! Niedopełnienie wymaganych formalności przez Wykonawcę przed wyznaczonym 

terminem podpisania umowy, Zamawiający uzna za uchylanie się od podpisania umowy.  

W takim przypadku Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych 

niepodlegających odrzuceniu ofert. 

X   OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI: 

  Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: p. Joanna KUCHAREK. 

Kontakt z Zamawiającym dopuszczony jest jedynie formie pisemnej za pośrednictwem faksu:                                        

261 433 660. 

  Odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej. 

XI  O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje na własnej stronie internetowej 

zamieszczając również zestawienie złożonych ofert oraz informację o ofertach odrzuconych. 

XII  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania.  

Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

XIII  KLAUZULA INFORMACYJNA  ZGODNIE Z ART. 13 RODO: 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy,  

ul. Okólna 37, 87-100 Toruń; 

1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

1.3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej „ustawa 

Pzp”;   

1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

1.5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

1.6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

2. Posiada Pani/Pan: 

2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
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2.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

2.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

3. Nie przysługuje Pani/Panu: 

3.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

3.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Załączniki: 

Nr 1 – Oferta cenowa 

Nr 2 – Projekt umowy 

 

 

 

 

*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,  

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

…………………………………….     Toruń, dnia ……………………….. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

OFERTA CENOWA 

 

DANE WYKONAWCY: 

Pełna nazwa ………………………………………………………………………………………….………… 

Adres …………………………………………………………………………………................……....….…… 

NIP ………………………………………… REGON ……………………………………….… 

PESEL (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej)  …………………………….…. 

tel. …………………………………………  fax. ……………………………………….… 

adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………….………………….….… 

Nr konta Wykonawcy: 

                                

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na: usługę w zakresie koszenia 

nawierzchni darniowych wraz z wywozem pokosu z terenu lotniska oraz zagospodarowaniem pokosu 

we własnym zakresie oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia, w cenie 

podanej poniżej, obliczonej wg zasad opisanych w zapytaniu cenowym: 

 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość 
Cena jednostkowa 

brutto 

Cena brutto /cena 

jednostkowa 

brutto x ilość/ 

1. 

Koszenie nawierzchni 

darniowych wraz z wywozem 

pokosu z terenu lotniska 

ha 170   

Razem wartość oferty brutto 

 
 

 

Słownie wartość oferty brutto:………………………………………………………………………………….. 

Stawka podatku VAT ………………….. 

 

(UWAGA: W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać 

podstawy prawne stosowania takich stawek). 

 

1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację zamówienia  jest:  

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

(podać imię i nazwisko, numer telefonu i faksu, e-mail) 
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2. Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej 
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

3. Oświadczamy, że wartość brutto oferty zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi 
Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty oraz że ceny przez nas określone nie będą podlegały 
zmianom w trakcie realizacji umowy. 

4. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 
cenowym. 

5. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do stawienia się  
w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym, celem podpisania umowy. 

6. Oświadczam/y, że: 

6.1. zapoznaliśmy się z treścią zapytania cenowego oraz posiedliśmy informacje niezbędne do złożenia 
oferty, 

6.2. zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki  
w niej zawarte, 

6.3. przewidujemy/nie przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji części zamówienia 
………………………………………………………………………..……………………… 

(W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom należy wskazać nazwę  
i adres podwykonawcy oraz część powierzoną). 

6.4. wyrażam/y zgodę na otrzymanie należności przelewem w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ..................... stronach. 

8. Do oferty załączam/y następujące dokumenty: 

8.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

8.2. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

8.3. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

......................,dn................................                

                                                                        

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

U m o w a  N r  . . . . . . / 2 0 1 9  

/ p r o j e k t /  

 

Zawarta w Toruniu w dniu . . . . . . 2019 r.  pomiędzy: 

 

SKARBEM PAŃSTWA - 12 WOJSKOWYM ODDZIAŁEM GOSPODARCZYM z siedzibą w Toruniu,  

ul. Okólna 37, faks. 261 433 660 

NIP: 956-228-88-38, REGON: 340901725, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, który reprezentuje: 

Komendant – …………………………… 

a 

Firmą: ……………………………………………….. 

z siedzibą: ……………………………………………………………………………….….. 

tel. ………………., NIP: ……………….., REGON: ……………, PESEL: ……………… 

zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentuje  

……………………………………………………. 

 

Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018  r., poz. 1986),  

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w 12 Wojskowym Oddziale Gospodarczym  

w Toruniu - część I - Regulamin udzielania zamówień  publicznych,  

do których nie stosuje się ustawy „Prawo  Zamówień Publicznych”. 

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu gruntów – wykaszanie nawierzchni 

darniowych na terenie kompleksu lotniskowego w Latkowie oraz zagospodarowanie pokosu we 

własnym zakresie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do umowy. 

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usługi: 

3.1.  Wykaszanie terenów zielonych, płaskich (nawierzchni darniowych) o ogólnej powierzchni  

170 hektarów (ha); 

3.2. zgrabienie pokosu; 

3.3. wywóz pokosu i zagospodarowanie go we własnym zakresie; 

3.4. Podczas koszenia nawierzchni powinny być przestrzegane przepisy BHP i Ppoż.; 

3.5. Osoby do kontaktu: 

- plut. Robert Szparagowski - przedstawiciel użytkownika 56 Blot 

- plut. Paweł Konieczny  - przedstawiciel użytkownika 56 Blot 

- p. Jacek Cykulski    - przedstawiciel użytkownika 56 Blot 

 tel. kontaktowy: 261-437-093 

- p. Karolina Wituła  - przedstawiciel Zamawiającego 

 tel. kontaktowy: 261-437-490   
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3.6. W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych Wykonawca 

zobowiązuje się do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego na 

własny koszt. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dalszy sposób postępowania z pokosem powstającym 

w trakcie świadczenia usługi. 

§ 2 WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY 

1. Wykonawcy za wykonanie umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości brutto …………………. zł, 

słownie: ………………………………………………. 

2. Stawka VAT …………… 

W przypadku ustania uprawnienia do stosowania obniżonej stawki podatku VAT wartość umowy nie 

ulega zmianie. 

3. Cena usług obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją i jest stała przez okres obowiązywania 

umowy. 

 

§ 3 TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI USŁUG 

1. Termin realizacji zamówienia:  

Etap I:  od dnia 24.05.2019. – 24.06.2019.  

Etap II: od dnia 14.08.2019. – 09.09.2019.  

2. Częstotliwość usługi – 1 razy w ciągu etapu I oraz 1 raz w ciągu etapu II. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innej daty rozpoczęcia realizacji etapu I, jednak 

nie później niż o 31.05.2019 r. 

4. Wykonawca o wyznaczonym terminie zostanie poinformowany telefonicznie przez osobę 

reprezentującą Zamawiającego i do wykonania usługi przystąpi w ciągu 48 godzin.   

5. Po wykoszeniu nawierzchni wykonawca zobowiązany jest do zebrania i wywiezienia pokosu   

- w terminie nie później niż 3 dni od momentu skoszenia. 

6. Usługa w zakresie I i II etapu musi zostać wykonana maksymalnie w ciągu 9 dni od jej rozpoczęcia 

(do 6 dni koszenia nawierzchni darniowych i do 3 dni zebranie i wywiezienie pokosu).  

W przypadku braku możliwości realizacji umowy w wyznaczonym terminie (warunki atmosferyczne – 

ciągłe opady deszczu dłuższe niż 3 dni, względy organizacyjne Zamawiającego) czas ten może ulec 

wydłużeniu. Podstawą rozważenia wniosku o wydłużenie terminu realizacji usługi wynikających z w/w 

przyczyn będzie notatka z informacja o przyczynach i skutkach opóźnienia. Notatka musi zostać 

podpisana przez obie strony.  

7. Umowa wchodzi w życie po podpisaniu przez ostatnią ze stron i zaksięgowaniu na koncie 

Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Miejsce dostawy/realizacji: 

Kompleks lotniskowy w miejscowości Latkowo. 

Wjazd i wejście na teren lotniska odbywa się  po uzgodnieniu z przedstawicielami Użytkownika, od 

piątku do poniedziałku w godzinach 6.00 – 20.00 (chyba, że Dowódca wyznaczy inne godziny ze 

względu na planowane zadania);   

9. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo poinformować przedstawiciela Zamawiającego  

z wyprzedzeniem o zamiarze wjazdu na teren lotniska. 

10. Obowiązuje zakaz wchodzenia na teren Jednostki Wojskowej dla osób nieletnich, osób będących pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 
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§ 4 WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, opłacone będzie według zasad i wartości 

uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i wymienionych w § 2 umowy. 

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia przez 

Wykonawcę oryginału faktury wystawionej na Zamawiającego, określającej przedmiot i numer 

niniejszej umowy.  

3. Faktura winna być wystawiana po sporządzenie protokołu odbioru. 

4. W przypadku nieprzestrzegania powyższych wymagań Zamawiający wstrzyma się od zapłaty całości 

należności wynikającej z danej faktury. 

 

§ 5 SPOSÓB ZAPŁATY 

1.    Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 nastąpi w formie polecenia przelewu  

w ciągu 30 dni od daty otrzymania dokumentu, o których mowa w § 4 na rachunek bankowy 

Wykonawcy ………………………………………………………………. 

2.  Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia właściwą kwotą, rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6 KARY UMOWNE 

Strony postanawiają, że kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach, w wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od 

Wykonawcy kwotę brutto równą 10% wartości niezrealizowanej części umowy. 

2. W przypadku opóźnienia terminu wykonania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  

w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie 

od Zamawiającego kwotę brutto równą 10% wartości niezrealizowanej części umowy. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w pkt 1 i 2 Zamawiający wystawi notę obciążającą 

Wykonawcę. Powyższa nota stanowi podstawę regulowania należności z tytułu kar umownych. 

5. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej szkody, 

to strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując 

swoje roszczenie, wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem  

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umownego przez drugą stronę. 

6. Kara umowna musi być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienie umowy, w terminie  

30 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. W przypadku nieterminowego 

opłacenia kary umownej, Zamawiający w trybie natychmiastowym potrąci należność z tytułu 

zastosowania kary z dowolnej należności Wykonawcy, o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie. 

7. Należność z tytułu kar umownych może być potrącona z płatności na rzecz Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1.1. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy przez okres 

1 tygodnia od dnia podpisania umowy – lub jej nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie; 

1.2. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami; 

1.3. Ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 
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1.4. Wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. W takim przypadku, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy  

i naliczenie kar umownych przewidzianych w § 6 umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zapisów niniejszej umowy. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonanej 

części umowy. 

5. W razie stwierdzenia niewywiązywania się Wykonawcy z postanowień niniejszej umowy  

a w szczególności nieterminowej, bądź niezgodnej z zamówieniem realizacji usług, Zamawiający 

może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

6. Odstąpienie musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi 

zawierać uzasadnienie. 

 

§ 8 WIERZYTELNOŚCI 

 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie 

trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu  

od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej na piśmie. 

 

§ 9 KOOPERANCI I PODWYKONAWCY 

1. Za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za swoje własne. 

Wykonawca ponosi również całkowitą odpowiedzialność za dotrzymanie przewidzianych umową 

terminów wykonania usługi. 

2. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów. 

 

§ 10 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Na poczet należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1 (zaokrąglonej w dół do pełnych 

setek zł)  …………………….zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100). Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu bankowego na konto  

NBP 08 1010 1078 0104 3213 9120 1000. Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała kwota 

zabezpieczenia była na koncie Zamawiającego przed podpisaniem umowy. W tytule przelewu należy 

wpisać: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - (wpisać numer referencyjny). 

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób: 

2.1. 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie do 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego  za należycie wykonane; 

2.2. 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 
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3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas 

obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób, aby obejmowało także 

przedłużenie terminu realizacji umowy z  zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca 

je wraz z  odsetkami wynikającymi z  umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

5. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie poręczenia lub gwarancji, Wykonawca  po  

wykonaniu umowy potwierdzonym protokołem odbioru zobowiązany jest w terminie  do 7 dni wnieść 

30% wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 2.2. umowy, co będzie podstawą 

zwrotu poręczenia lub gwarancji (dotyczy to sytuacji, gdy Wykonawca złoży poręczenie lub gwarancję 

bez klauzuli wygaśnięcia 70% kwoty zabezpieczenia). 

6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie poręczenia lub gwarancji, Wykonawca po  

wykonaniu umowy potwierdzonym protokołem odbioru zobowiązany jest w terminie  do dnia zapłaty 

wynagrodzenia na podstawie wystawionej faktury, wnieść 30% wysokości zabezpieczenia, o którym 

mowa w § 10 ust. 2 pkt. 2.2 umowy,  pod rygorem potrącenia wartości pieniężnej wskazanego 

zabezpieczenia z należnego wynagrodzenia.  

 

§ 11 INNE POSTANOWIENIA 

 

1. W trakcie realizacji usług, Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa, stosowanym 

przez Służbę Dyżurną Zamawiającego. 

2. Każdy pracownik firmy realizującej prace lub usługi na rzecz Zamawiającego, przebywający na terenie 

12 WOG lub obiekcie świadczenia usługi, zobowiązany jest posiadać przy sobie dowód osobisty lub 

inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość oraz wydaną przepustkę, którą eksponuje 

według zasad określonych podczas przeprowadzonego szkolenia. 

3. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest zwrócić do Komendanta Ochrony  

12 WOG lub JW, do którego przynależny jest obiekt, na którym będzie świadczona usługa, wszystkie 

wydane przepustki osobowe i samochodowe. 

4. W przypadku naruszenia zapisów procedur wejścia (wjazdu) na teren 12 WOG, w tym zagubienia 

wydanych przepustek nałożona zostanie kara umowna w wysokości 100 PLN za każdy przypadek. 

5. Posługiwanie się przepustką wydaną na nazwisko innej osoby będzie traktowane jako naruszenie art. 

274 i 275 Kodeksu Karnego przez osobę udostępniającą i posługującą się daną przepustką. 

6. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do niniejszej umowy, w stosunku do treści złożonej 

oferty. Wszelkie inne zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania pisemnej 

formy, uzgodnionego i podpisanego przez strony aneksu pod rygorem ich nieważności. 

7. W przypadku, gdy ważność dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  

w zakresie przedmiotu umowy upływa w trakcie trwania umowy, Zamawiający zobowiązuje 

Wykonawcę do przedłożenia ich, celem upewnienia się, że Wykonawca posiada uprawnienia do 

określonej działalności. 

8. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskały  

w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, a które mogą mieć wpływ na interesy lub stan 

bezpieczeństwa Zamawiającego, zarówno w czasie trwania niniejszej umowy, jak i po jej zakończeniu. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej 

działalności oraz zmianie adresu lub numeru telefonu, pod rygorem uznania korespondencji 

kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za doręczoną. Powyższe zobowiązanie 

dotyczy okresu obowiązywania umowy, gwarancji oraz nieskończonych rozliczeń wynikających  

z umowy. 
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10. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

11. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować na adres Zamawiającego. 

12. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie rzeczowo i terytorialnie właściwym dla 

siedziby Zamawiającego. 

13. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 

jednym dla każdej ze stron. 

14. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

15. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

         

Załączniki: 

Zał. Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Zał. Nr 2 – Wykaz sprzętu potrzebnego do realizacji zamówienia 

Zał. Nr 3 – Kserokopia dowodu wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 

 

 WYKONAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY 

  

UZGODNIONO:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


