Załącznik Nr 1
ZAKRES ROBÓT

1. Ręczne porządkowanie terenów będących w administracji Gminy Poraj:
- koszenie terenów zielonych kosiarkami spalinowymi,
- grabienie skoszonej trawy i liści,
- wywóz i utylizacja zebranej trawy i liści,
- utrzymanie i porządkowanie skwerów, rabat przed budynkami użyteczności publicznej,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach zielonych.
2. Ręczne zamiatanie chodników i parkingów przy obiektach użyteczności publicznej:
- chodniki i parkingi przy szkołach,
- chodniki i parking przy Urzędzie Gminy w Poraju,
- chodnik i parkingi przy Ośrodku Zdrowia, Kinie Bajka i Gminnym Ośrodku Kultury w
Poraju
- parkingi przy boisku „ORLIK” w Poraju.
3. Sprzątanie w obiektach:
- wykonywanie prac porządkowych w toaletach,
- sprzątanie w szkołach po robotach remontowych,
- sprzątanie budynku wielofunkcyjnego w Jastrzębiu.
4. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.
5. Dwukrotne wykaszanie poboczy dróg na terenie Gminy Poraj 2 x 40 km
6. Mechaniczne koszenie terenów zielonych (kosiarka bijakowa) ok. 5.000 m2
7. Dwukrotne mechaniczne zamiatanie dróg gminnych 2 x 54 km
- pierwszy raz po zakończeniu sezonu zimowego,
- drugi raz w miesiącu lipcu.

8.Podane wyżej ilość należy traktować jako orientacyjne.

.Załącznik nr 2

Gmina Poraj
42-360 Poraj
ul. Jasna 21
FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres WYKONAWCY :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
NIP ......................................................................................................................
REGON ...............................................................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
............................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
............................................................................................................................
numer telefonu: (**)..............................................................................................
numer faksu: (**).................................................................................................
e-mail

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

Nawiązując do zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro składam niniejszą ofertę pn.

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poraj.
Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia:
LP

Określenie ceny

1

Cena za 1 roboto- godzinę przy ręcznym
utrzymaniu porządku

2.

Cena a 1 km mechanicznego koszenia

3.

Cena za 1 roboto-godzinę
zamiatania chodników

ręcznego

Wartość

Wartość

Wartość

netto

VAT

brutto

4.

Cena za 1 godz. pracy sprzętu przy zamiataniu
Razem poz.1-4 brutto

-

-

1. Wykonawca zapoznał się zaproszeniem do złożenia oferty oraz uzyskał konieczne
informacje
do
przygotowania
oferty;
zobowiązuje
się
spełnić
wymienione
w ww. dokumentach wymagania i żądania Zamawiającego
2.Wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
1. Oświadczam, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Oświadczam, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Oświadczam, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza, że zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane
z realizacją zamówienia oraz, że została ustalona z uwzględnieniem wszelkich
warunków określonych w zaproszeniu, jak również z uwzględnieniem innych kosztów
nie ujętych w zaproszeniu, a które są konieczne do należytego, zgodnego z przepisami
wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczam, że Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie
wskazanym w zaproszeniu, tj. do dnia 31.12.2018 r.
6. Oświadczam ,że posiadam ubezpieczenie OC w zakresie
gospodarczej na kwotę co najmniej 30 000 zł

prowadzonej

działalności

7. Akceptuję ,zawarty w warunkach zamówienia wzór umowy i zobowiązuję się w
przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
Załącznikami do niniejszej oferty są:
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………...
....................................., dnia ...........................................
...............................................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

Oświadczenie Wykonawcy
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poraj.

Adres Wykonawcy :

oświadczam że Wykonawca którego reprezentuję spełnia warunki udziału określone w art.
22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jednolity( Dz. U. z 2017 , poz. 1579 t.j.
poz.1579 .) dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

......................................, dnia ...........................................

.................................................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4

Oświadczenie Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poraj.

Adres Wykonawcy :

oświadczam
że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję , brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych(t. jedn. Dz. U. z 2017 poz.1579 tj.ze zm.. ).

......................................, dnia ...........................................

.................................................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5
Zamawiający: Gmina Poraj
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Ja (My), niżej podpisany (ni) ………………………………………………………………………………….
działając w imieniu i na rzecz:
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy, siedziba, adres Wykonawcy)

nawiązując do zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro na zadanie: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i

porządku na terenie Gminy Poraj.

oświadczam(y), że Wykonawca dysponuje następującymi osobami do wykonania niniejszego
zamówienia:
Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja)

Informacja
o podstawie dysponowania
osobą przez Wykonawcę

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.
......................................, dnia ...........................................

.................................................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik . Nr. 6
Istotne postanowienia umowy

Umowa Nr. GK.272. 2018
zawarta w dniu …. roku pomiędzy Gminą Poraj, ul. Jasna 21 ,42-360 Poraju Regon
151398528, NIP-577-197-63-51 reprezentowaną przez Łukasza Stachera Wójta Gminy Poraj
zwaną w dalszym tekście umowy Zamawiającym
przy kontrasygnacie Pani

Jadwigi Zasik – Skarbnika Gminy, z jednej strony

a
Firmą : ………………………………………………………………………………………….. działającą na podstawie wpisu
do ………………… z którego aktualny odpis stanowi załącznik do umowy, NIP-…………. , Regon ………..,
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez :

1.
została zawarta umowa o następującej treści:
Rozdział I. PRZEDMIOT UMOWY
§1
1.Przedmiot umowy: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Poraj zgodnie z zał. Nr.1 –przedmiot zamówienia
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego przedmiotu zamówienia w

zależności od potrzeb uzależnionych od warunków atmosferycznych.

1.
2.

4.
5.
6.
7.
8.

Rozdział II. WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE
§2
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie miesięcznie.
Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za usługi wykonane w danym miesiącu będzie ustalana
wg następujących zasad :
………………………….
Wynagrodzenie płatne będzie po przepracowanym miesiącu.
Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie na podstawie faktur.
Podstawę do wystawienia każdej faktury stanowi odebrany i zatwierdzony przez
Zamawiającego zakres usług.
Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od
daty wystawienia Zamawiającemu faktury.
Maksymalną
wartość
przedmiotu
umowy
określa
się
na
kwotę
………………….(słownie : ……….)

Rozdział III. TERMINY REALIZACJI UMOWY
§3
1.

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od momentu podpisania umowy

2.

Termin zakończenia realizacji całego zamówienia – 30.12..2018 r. r.

Rozdział IV. OBOWIĄZKI STRON
§4
1.
Obowiązki Wykonawcy:
1.1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania przedmiotu umowy i ponosi
całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe na zdrowiu i mieniu ludzi z powodu
zaniedbań Wykonawcy w czasie trwania prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
zabezpieczenie i oznakowanie prac zgodnie z właściwymi przepisami o ruchu drogowym.
Wszelkie czynności związane ze skargami oraz interwencje w zakresie przedmiotu umowy
będą usuwane w trybie pilnym przez Wykonawcę.
1.2. Posiadanie przez Wykonawcę zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej i prowadzenie spraw odszkodowawczych związanych z nagłymi wypadkami na
terenach objętych utrzymaniem.
1.3. Utrzymywanie w sprawności sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu
umowy w zakresie utrzymania porządku, a w przypadku awarii, podstawienie sprzętu o
parametrach nie gorszych.
1.4. Posiadanie możliwości komunikowania się z pracującymi jednostkami sprzętowymi
poprzez telefon komórkowy.
1.5. Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich nagłych zdarzeniach, wypadkach
mających miejsce na utrzymywanym terenie, a ujawnionych w czasie wykonywania
przedmiotu umowy (np. nagłe uszkodzenia nawierzchni stwarzające zagrożenie, brak
oznakowania itd.).
1.6. Sporządzanie i przedkładanie do faktury wykazu wykonanych prac z podaniem ich
zakresu, lokalizacji, terminu i godzin wykonywania, a na żądanie Zamawiającego
informowanie telefonicznie o wykonywanych pracach.
2.
Obowiązki Zamawiającego:
2.1. Zapewnienie właściwego nadzoru nad prowadzonymi usługami.
2.2. Kontrola prawidłowości i zgodności z umową świadczenia usług.
2.3.
Udział w odbiorach usług oraz ocena prawidłowości i zgodności z umową ich
wykonania.
Rozdział V. KARY UMOWNE
§7
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, strony będą stosowały
kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02 % wartości brutto
umowy określonej w § 2 ust. 1, za każde stwierdzone przez Zamawiającego nie
wywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków określonych w niniejszej umowie.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto
umowy określonej w § 2 ust. 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto umowy
określonej w § 2 ust. 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

Rozdział VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§8
1.
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od wystąpienia następujących
sytuacji:
1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1.1.1. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
1.1.2. Zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy,
1.1.3. Na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie
wywiązuje się, z obowiązków określonych w § 1 niniejszej umowy przez okres dłuższy niż 30
dni.
3.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i zawierać uzasadnienie.
4.
W przypadku rażących zaniedbań w prowadzeniu przez Wykonawcę usług
Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz
naliczenia kar umownych określonych w § 7 niniejszej umowy.
Rozdział VII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
§9
1.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia :prace związane ze : sprzątaniem i zamiataniem, wywozem odpadów,
odśnieżanie i inne prace porządkowe wynikające z charakteru zamówienia,
2.
Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy będą w okresie wykonywania usług
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).
3.W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.
4 Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów
zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę i dokonywania ich oceny,
2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia wymogów
zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę,
3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego i
terminie w tym wezwaniu określonym, przedłoży według wyboru Zamawiającego wskazane
poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 1:
1) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o liczbie osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać również: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy . Wraz z oświadczeniem Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć do wglądu
kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami

wykonującymi czynności określone w ust. 1. Kopia umowy o pracę winna zawierać
następujące informacje: rodzaj umowy, datę zawarcia umowy i czas jej obowiązywania,
oznaczenie stron umowy, rodzaj umówionej pracy, miejsce wykonywania pracy oraz wymiar
czasu pracy. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. W
przypadku braku zgody informacje wrażliwe, podlegające ochronie na podstawie ustawy o
ochronie danych osobowych należy zanonimizować.
Rozdział XIII. WARUNKI OGÓLNE
§11
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
§12
1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony
zobowiązują się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć
wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu
powszechnego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

