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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 
 

 

 

 

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy 

Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Eksploatacja i konserwacja 

kanalizacji deszczowej. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwoty 

określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(tj. z 2018r. Dz.U. poz. 1986) 

 
 
1. Przedmiot zamówienia 
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 

grudnia 2019r. usług na terenie Gminy Bogatynia polegających na monitoringu, utrzymaniu  

w stanie stałej drożności, usuwaniu zakrzaczenia będącego w sąsiedztwie wylotów  

oraz usuwaniu nagromadzonych nieczystości stałych na wylotach kanalizacji deszczowej, 

usuwaniu i unieszkodliwianiu powstałych odpadów podczas wykonywania zamówienia, 

mechanicznym czyszczeniu oraz konserwacji urządzeń kanalizacji deszczowej, koszenia terenu 

wokół piaskowników tj.:  

- kanałów deszczowych, 

- wpustów ulicznych z udrożnieniem przykanalika (przyłącza), 

- studni rewizyjnych, 

- piaskowników,  

-przepustów rurowych, 

wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości przy uwzględnieniu następujących parametrów:  

- kanałów deszczowych wypełnionych osadem do 1/2 wysokości o przekrojach Ø 160 – Ø 800 

mm, 

- średnia głębokość zanieczyszczonego wpustu - ca. 1,5 m, 

- średnia długość zapiaszczonego przyłącza - ca. 2,5 m, 

- przepusty rurowe o grubości namułu do 50 %  średnicy o przekrojach od 0,40 m do 1,5 m. 

 

 

 



 

2. Eksploatacja i konserwacja obejmuje: 

- kontrolę stanu technicznego i sprawności użytkowej kanalizacji i urządzeń odwadniających  

w terminach określonych w zleceniu, 

- sporządzanie raportów o uszkodzeniach kolektorów i studni ściekowych z protokołem 

konieczności dokonania ich remontu, 

- przekazanie raportu Zamawiającemu z zaznaczeniem miejsc wykonania remontów na mapie 

sytuacyjno-wysokościowej. 

 

 

3. Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych ca. 400 sztuk wraz z udrożnieniem 

przykanalika oraz ca. 200 sztuk studni rewizyjnych – zgodnie z uproszczoną wyceną ofertową. 

Oczyszczenie jednego wpustu ulicznego i studni rewizyjnej obejmuje: 

1) oznakowanie miejsca robót, 

2) zdjęcie kratki ściekowej/pokrywy nastudziennej i oczyszczenie studzienki, 

3) udrożnienie przykanalika, 

4) zebranie i wywóz zanieczyszczeń, 

5) założenie kratki i pokrywy nastudziennej. 

Uwaga: w trakcie rozrzedzania osadu zgromadzonego w części osadniczej wpustu ulicznego 

należy jednocześnie zasysać powstające ścieki do zbiornika pojazdu. 

 

 

4. Mechaniczne czyszczenie kanału deszczowego o przekrojach zgodnie z uproszczoną wyceną 

ofertową. 

Mechaniczne czyszczenie jednego metra kanału deszczowego obejmuje: 

1) oznakowanie miejsca robót, 

2) zdjęcie pokrywy ze studni, 

3) udrożnienie i oczyszczenie kanału, 

4) zebranie i wywóz zanieczyszczeń, 

5) założenie pokrywy, 

6) monitoring wizyjny mechanicznie udrożnionego odcinka sieci. 

 

 

5. Czyszczenie piaskownika dwukomorowego (2 sztuki): 

- piaskownik o powierzchni osadzania do 100 m2 - 1 szt., 

-piaskownik o powierzchni osadzania od 101 m2 do 200 m2 - 1 szt. 

Oczyszczenie jednego piaskownika obejmuje: 

1) zdjęcie pokrywy, 

2) udrożnienie i oczyszczenie kanału, 

3) zebranie i wywóz zanieczyszczeń, 

4) założenie pokrywy. 

 

 

6. Koszenie terenu wokół piaskowników. 

Zakres prac obejmował będzie prace do wykonania: 

1) koszenie terenu wokół,  



 

2) wycięcie samosiejek, 

3) uprzątnięcie terenu wokół, 

4) wywóz odpadów po koszeniu na teren składowiska odpadów. 

 

 

7. Czyszczenie mechaniczne przepustów rurowych o średnicach od 0,40 m do 1,5 m  

z namułu, grubość namułu do 50 % jego średnicy. Wloty i wyloty przepustów należy oczyścić  

z namułu, roślinności, liści lub innych zanieczyszczeń utrudniających spływ wody, ręcznie,  

za pomocą łopat, szpadli, siekier itp. Drożność przewodów rurowych należy zapewnić  

za pomocą przeciągania przez przewody: linek ze szczotką lub tłokiem, wiader kanałowych, 

czyszczaków talerzowych, spiral kanałowych, skręcanych żerdzi, motopomp przepuszczających 

silny strumień wody lub za pomocą specjalnych samochodów z urządzeniami ssąco-tłoczącymi 

do ciśnieniowego czyszczenia przewodów. 

 Zebrane zanieczyszczenia powinny być wywiezione dowolnym środkiem transportu na 

składowisko odpadów. 

Cena czyszczenia 1 m przepustu obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostawę i pracę sprzętu do robót, 

- oczyszczenie przepustu, 

- zebranie i wywóz zanieczyszczeń, 

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy, 

- kontrolę i pomiary, 

- monitoring wizyjny. 

 

 

8. Zamówienie w zakresie zgłoszeń awaryjnych realizowane będzie całodobowo, również  

w dni wolne i święta. 

 

 

9. Podstawowe obowiązki Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia: 

1) wykonywanie prac zgodnie z wymogami określonymi Polskimi Normami dotyczącymi 

wykonywania przedmiotowego zamówienia oraz określonymi przez Zamawiającego, 

2) zapewnienie dyspozycyjności oraz fachowej obsługi wyposażonej w sprzęt specjalistyczny  

i środki transportu. 

Zamówienie należy realizować za pomocą  pojazdu specjalistycznego –  przeznaczonego do 

udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów oraz odsysania zanieczyszczeń  

i osadów z wpustów ulicznych. 

3) monitoring zakresu przewidzianego w zamówieniu oraz bieżące informowanie 

Przedstawiciela Zamawiającego o konieczności przystąpienia do określonych prac, 

4) zgłaszanie Zamawiającemu wszystkich uszkodzeń i ubytków w systemie kanalizacji 

deszczowej, w ramach monitoringu, które nie są usuwane przez Wykonawcę w ramach 

czynności objętych przedmiotem zamówienia, 

5) realizacja prac wyłącznie na podstawie zleceń Przedstawiciela Zamawiającego. 

Zakres prac będzie wskazany każdorazowo Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Kolejność oczyszczania i udrażniania urządzeń odwadniających dla poszczególnych odcinków 

odbywać się będzie w ścisłym uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.  



 

Przedstawiciel Zamawiającego może w każdym czasie zmienić ustaloną kolejność i wskazać 

inne miejsce wymagające oczyszczenia bądź udrożnienia, 

6) przystąpienie do wykonania prac zleconych przez Przedstawiciela Zamawiającego w czasie 

nieprzekraczającym 24 godzin od ich zlecenia przez Zamawiającego, 

7) w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji (zagrożenie bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, wystąpienia intensywnych opadów deszczu) przystąpienie do usuwania 

skutków tych zagrożeń lub opadów natychmiast po zgłoszeniu przez Zamawiającego, nie później 

niż w ciągu 2 godzin od zgłoszenia, 

8) zlecenia w zakresie zgłoszeń awaryjnych realizowane będą całodobowo, również  

w dni wolne i święta. Trzykrotne niewykonanie zleconej interwencji w wymaganych 

terminach, skutkować będzie odstąpieniem od umowy. 

 

 

 

2. Wymagany termin realizacji 
Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 

2019r. włącznie.  

 

 

 

3. Warunki, jakie musi spełnić Wykonawca. 
1) Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych ze studzienek kanalizacyjnych lub współpracuje  

z podmiotem gospodarczym uprawnionym do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych ze studzienek kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o 

odpadach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 21).  
 

2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem specjalistycznym – 

przeznaczonym do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów oraz odsysania 

zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych. 
 

 

 

4. Opis sposobu obliczenia ceny 
1) Wykonawca podaje w Formularzu ofertowym całkowitą wstępną cenę ryczałtową  

za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz ryczałtowe ceny jednostkowe za wykonanie 

poszczególnych elementów zamówienia w złotych polskich, w rozbiciu na wynagrodzenie 

brutto (łącznie z podatkiem VAT), wysokość podatku VAT i wynagrodzenie netto.  

 

2) Cenę ofertową należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do 

dwóch miejsc po przecinku). 

 

3) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie  

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.  

 

4) Wstępne wynagrodzenie ofertowe stanowi wstępną wartość wynagrodzenia, jest ceną 

orientacyjną za wykonanie przedmiotu zamówienia. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy za 

wykonany przedmiot zamówienie zostanie ustalone poprzez przemnożenie ilości faktycznie 

wykonanych i odebranych prac przez odpowiednie ceny jednostkowe wynikające  

z uproszczonej wyceny ofertowej. 



 

Zamawiający przewiduje zwiększenie bądź zmniejszenie ilości prac określonych  

w opisie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ryczałtowych cen jednostkowych 

określonych w uproszczonej wycenie ofertowej. 

 

5) Ceny jednostkowe należy ustalić jako ceny ryczałtowe. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w art. 632  określa ten rodzaj wynagrodzenia 

następująco: 

„Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiarów lub kosztów tych prac.” 

6) Cenę oferty należy wyliczyć poprzez wypełnienie wolnych pozycji cenowych  

w uproszczonej wycenie ofertowej. 

 

7) Wykonawca w cenach ryczałtowych zobowiązany jest przewidzieć wszystkie koszty mogące 

powstać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym między innymi koszty: 

- monitoringu i utrzymania w stanie stałej drożności kanalizacji deszczowej; 

- usuwania zakrzaczenia będącego w sąsiedztwie wylotu kanalizacji deszczowej; 

- usuwania nagromadzonych nieczystości stałych na wylotach kanalizacji deszczowej; 

- wywiezienia osadów na poletka osadowe oczyszczalni ścieków w Bogatyni; 

- przyjęcia osadów na poletka osadowe w Bogatyni; 

- wywiezienia odwodnionych osadów np. na wysypisko komunalne w Bogatyni oraz przyjęcia 

osadów na wysypisku komunalnym w Bogatyni. 
 

 

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty 
Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę (y) upoważnioną (e) 

do reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru.  

Wykonawca może upoważnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania   

oświadczeń woli w jego imieniu. 

W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być 

udokumentowane stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty  

w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.  

 

Do Formularza ofertowego należy załączyć: 

1) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów, wydane przez starostę właściwego dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 21), a w sytuacji, gdy 

Wykonawca nie dysponuje takim zezwoleniem – oświadczenie o podjęciu, w razie wyboru 

oferty przez Zamawiającego, współpracy z podmiotem uprawnionym do odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów, wraz ze wskazaniem nazwy oraz adresu tego podmiotu. W takiej 

sytuacji Zamawiający przed podpisaniem umowy z Wykonawcą będzie żądał od niego 

przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawcy z ww. podmiotem. 

 

2) Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu – o treści odpowiadającej 

załącznikowi nr 2. 

 

3) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

 



 

6. Miejsce i termin składania ofert. 
 

Ofertę/y należy złożyć/przesłać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Daszyńskiego 1,  

w BOI - pokój nr 5. Termin składania ofert upływa 28.02.2019r. 

Ofertę należy złożyć w szczelnie zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym wg treści: 
 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 

Nazwa Zamawiającego Gmina Bogatynia 

 

Oferta na eksploatację i konserwację kanalizacji deszczowej  

 

Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej 

placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym terminie ich 

składania, jak również oferty przesłane faksem i za pośrednictwem poczty elektronicznej nie 

będą rozpatrywane. 

 

 

Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach w niej określonych. W tym celu przekazuje projekt umowy 

stanowiący integralną część zapytania.  

 

Forma dokumentów - oryginał lub kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność  

z oryginałem. 

 

 

 

7. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych. 
 

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:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, ul. 

Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bogatynia jest Pan Krzysztof Pawicki, 

tel. +48 75 7725376 

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

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Eksploatacja 

i czyszczenie kanalizacji deszczowej 

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

zostanie dokumentacja postępowania  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 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; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 



 

− 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;   

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

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

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− 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.  

 

 

 

W imieniu Zamawiającego 

BURMISTRZ 

Miasta i Gminy Bogatynia 

Wojciech Błasiak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy wraz z uproszczoną wyceną ofertową - WZÓR 

2. Wykaz posiadanego sprzętu – WZÓR 

3. Projekt umowy.  
 

 

 

 
 

 

 
 

Sprawę prowadzi: Wydział Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska  
Michał Andrzejewski 

 Inspektor ds. zamówień publicznych ul. 1 Maja 29; 59-920 Bogatynia 
Tel.  75 77 25 373                                                 
e-mail: zamowienia.publiczne@bogatynia.pl  

mailto:zamowienia.publiczne@bogatynia.pl


 

Załącznik Nr 1 

 
O F E R T A 

 
 

 
Zamawiający 
Gmina Bogatynia   
ul. Daszyńskiego 1 
59-920 Bogatynia 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................ 

 
ulica ................................................................. nr domu ...................... kod .............................. 
 
miejscowość .................................................... powiat ................................................................ 
 
województwo ............................................................... 
 
tel. ............................................., fax. ................................................................... 
 
e-mail: …………………………………………………………. 
 
NIP ....................................,  REGON ..................................................., 
 
zarejestrowana(y) / wpisany do ……………………………………………………………. 
pod nr ……………………………………. 

wysokość kapitału zakładowego*………………………………………………. 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert z dnia 05.02.2019r. składamy ofertę  
na wykonanie zadania pn. Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej za: 
1. Wstępną ryczałtową cenę brutto w wysokości – .......................... zł     
(słownie zł. ............................................................................................................) w 
tym :  
  

- cena netto .......................zł. (słownie złotych: ..................................................................)                   

  

- podatek VAT wg stawki ......... % co stanowi kwotę .................... zł   

  

(słownie złotych: ...................................................................................................................)  
  

 

Uproszczona wycena ofertowa 
 

Nr 

po

z. 

Rodzaj planowanych robót 

zgodnie  

z zakresem opisanym w 

punkcie 4 wniosku 

J.m. 

 

Planowa

na 

Ilość 

jednoste

k 

w roku 

 

Ryczałto

wa cena 

jednostko

wa netto  

w PLN 

VAT  Wartość 

netto PLN 

Wartość brutto 

PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Mechaniczne czyszczenie szt. 400     



 

studzienek ściekowych i 

przykanalików 

2 Mechaniczne czyszczenie  

studni rewizyjnych 
szt. 200 

    

3 Mechaniczne czyszczenie 

kanału deszczowego Ø 160 

mm 

mb 85 

    

4 Mechaniczne czyszczenie 

kanału deszczowego Ø 200 

mm 

mb 50 

    

5 Mechaniczne czyszczenie 

kanału deszczowego Ø 250 

mm 

mb 50 

    

6 Mechaniczne czyszczenie 

kanału deszczowego Ø 300 

mm 

mb 30 

    

7 Mechaniczne czyszczenie 

kanału deszczowego Ø 350 

mm 

mb 10 

    

8 Mechaniczne czyszczenie 

kanału deszczowego Ø 400 

mm 

mb 10 

    

9 Mechaniczne czyszczenie 

kanału deszczowego Ø 500 

mm 

mb 10 

    

10 Mechaniczne czyszczenie 

kanału deszczowego Ø 600 

mm 

mb 10 

    

11 Mechaniczne czyszczenie 

kanału deszczowego Ø 800 

mm 

mb 10 

    

12 Czyszczenie piaskownika 

dwukomorowego o 

powierzchni osadzania do 

100 m2 

szt. 1 

    

13 Czyszczenie piaskownika 

dwukomorowego o 

powierzchni osadzania od 

101 m2 do 200 m2 

szt. 1 

    

14 Koszenie terenu wokół 

piaskownika – Bogatynia, 

ul. Kościuszki (działka nr 

124, AM 20, Obr. II) ha 

0,0811 

kosze

nie 

 

 

3 

    

15 Koszenie terenu wokół 

piaskownika – Bogatynia, 

ul. Krakowska (działka nr 

151/76, AM 20, Obr. II) ha 

0,2370 

kosze

nie 

 

 

3 

    

16 Koszenie terenu wokół 

piaskownika – Sieniawka, 

ul. Świerczewskiego 

(działka nr 72, AM 2, Obr. 

Sieniawka) ha 0,2877 

kosze

nie 

 

3 

    

19 Oczyszczenie przepustu 

rurowego o Ø 400 mm  
mb 

 

2 

    



 

z namułu  

20 Oczyszczenie przepustu 

rurowego o Ø 600 mm  

z namułu  

mb 

 

2 

    

21 Oczyszczenie przepustu 

rurowego o Ø 800 mm  

z namułu  

mb 

 

2 

    

22 Oczyszczenie przepustu 

rurowego o Ø 1000 mm  

z namułu  

mb 

 

2 

    

23 Oczyszczenie przepustu 

rurowego o Ø 1500 mm  

z namułu  

mb 

 

2 

    

                                                                  Wartość zamówienia netto   X 

 RAZEM brutto  

 

 
Oświadczam (my), że: 

1.Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania 
umowy do dnia 31 grudnia 2019r. włącznie. 
     (należy podać firmę oraz adres podwykonawcy) 

 
2. Załączony do zapytania cenowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i nie 
wnosimy do niego zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
 
3.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.* 
1) 

rozporządzenie 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).  
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 
 
 
 
 

                                                                                Podpisano .................................................. 
                                                                                                                                             Imiona i Nazwiska, podpisy osób        
                                                                                                                                                 upoważnionych do składania    
                                                                                                                                          oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 2 

 

 
WYKAZ SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA  

 
spełniającego wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert 

 
 
Nazwa Wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres Wykonawcy ................................................................................................... 

 
 
 

 
 

 
Lp. 

 
Rodzaj sprzętu 

Wymagana 
minimalna 

ilość 

Ilość sztuk jakimi 
dysponuje 

Wykonawca 

Podstawa 
dysponowania  
(np. własność, 

dzierżawa) 

 

1 

pojazd specjalistyczny – przeznaczony do 
udrażniania i mycia wodą pod wysokim 
ciśnieniem kanałów oraz odsysania 
zanieczyszczeń i osadów z wpustów 
ulicznych 

 
 

1 szt. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
                                            

Podpisano .................................................. 
                                                                                                                                            Imiona i Nazwiska, podpisy osób        
                                                                                                                                               upoważnionych do składania    
                                                                                                                                        oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Projekt umowy 
IZO.272…...2019.MA 
 

Umowa Nr…. 2019.  
 

zawarta w dniu … . … .2019r. w Bogatyni pomiędzy: 
1.Gminą Bogatynia, w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia – Wojciech 
Błasiak, 
zwaną w tekście umowy „Zamawiającym”, 

 
a  
 

2. ……………………………………………………. zarejestrowanym/wpisanym………………, NIP 
……………………., Regon……………………….., wysokość kapitału zakładowego  
w całości wpłaconego …………………….. zł, (o ile dotyczy) w imieniu i na rzecz której działa: 
……………………………………………………….. 
zwanym w tekście „Wykonawcą”. 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w  złotych 
równowartości 30.000,00 euro w trybie zaproszenia do składania ofert, strony zgodnie 
postanawiają:   
 
 
 

§1 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania eksploatację i konserwację 
kanalizacji deszczowej wraz z utrzymaniem piaskowników na terenie Gminy Bogatynia. 
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy został zawarty w zaproszeniu do składania 
ofert oraz ofercie Wykonawcy stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

 
 

§2 
 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania, do dnia 31 grudnia 2019r. 
 
2. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający będzie każdorazowo wskazywał – w formie 
zlecenia - Wykonawcy zakres prac koniecznych do wykonania wraz z podaniem lokalizacji, 
terminu realizacji zlecenia oraz obmiaru, które musi być zatwierdzone przez Naczelnika 
Wydziału, Skarbnika oraz Burmistrza. Zamawiający może w każdym czasie zmienić ustaloną 
kolejność prac i wskazać inne miejsce wymagające oczyszczenia bądź udrożnienia. 
 
3. Termin wykonania zamówienia może ulec skróceniu w przypadku wykorzystania całości 
środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. W opisanym przypadku 
nastąpi wygaśnięcie umowy. 
 
 

§3 
 
1. Strony ustalają, iż wstępna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy 
zgodnie z ofertą wynosi – …………................ zł brutto 
(słownie złotych: ………………………………………………..........................................................), 
w tym: 
a) wynagrodzenie netto ............... zł (słownie złotych: .................................................................),                  



 

b) podatek VAT w wysokości ....................... zł (słownie złotych: .............................................), 
wg stawki ....... %. 
2. Z uwagi na realizację zamówienia na podstawie szczegółowych zleceń, wynagrodzenie 
Wykonawcy za wykonany przedmiot danego zlecenia zostanie ustalone przez pomnożenie 
ilości faktycznie wykonanych i odebranych prac przez odpowiednie ryczałtowe ceny 
jednostkowe, o których mowa w ust. 5. 
 
3. Zamawiający przewiduje zwiększenie bądź zmniejszenie ilości prac objętych niniejszą 
umową będących podstawą do ustalenia wstępnej wartości wynagrodzenia określonego  
w ust. 1 z uwzględnieniem ryczałtowych cen jednostkowych o których mowa w ust. 5. 

 
4. W celu prawidłowego rozliczenia udzielonych zleceń Wykonawca każdorazowo sporządzi 
rozliczenie wykonanych robót w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe określone w ust. 5, 
które po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowić będą podstawę do odbioru prac  
i wystawienia faktury VAT. 
 
5. Podstawą sporządzania rozliczenia będą ryczałtowe ceny jednostkowe określone w ofercie, 
przedstawione w poniższej tabeli: 
 

Nr 

po

z. 
Rodzaj planowanych robót  

J.m. 

 

Planowana 

ilość 

jednostek 

w roku 

 

Ryczałtowa 

cena 

jednostkowa 

netto  

w PLN 

VAT  Wartość 

netto PLN 

 

Wartość brutto 

PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Mechaniczne czyszczenie 

studzienek ściekowych i 

przykanalików 

szt. 400 

    

2 Mechaniczne czyszczenie  

studni rewizyjnych 
szt. 200 

    

3 Mechaniczne czyszczenie 

kanału deszczowego Ø 

160 mm 

mb 85 

    

4 Mechaniczne czyszczenie 

kanału deszczowego Ø 

200 mm 

mb 50 

    

5 Mechaniczne czyszczenie 

kanału deszczowego Ø 

250 mm 

mb 50 

    

6 Mechaniczne czyszczenie 

kanału deszczowego Ø 

300 mm 

mb 30 

    

7 Mechaniczne czyszczenie 

kanału deszczowego Ø 

350 mm 

mb 10 

    

8 Mechaniczne czyszczenie 

kanału deszczowego Ø 

400 mm 

mb 10 

    

9 Mechaniczne czyszczenie 

kanału deszczowego Ø 

500 mm 

mb 10 

    

10 Mechaniczne czyszczenie 

kanału deszczowego Ø 

600 mm 

mb 10 

    

11 Mechaniczne czyszczenie 

kanału deszczowego Ø 
mb 10 

    



 

800 mm 

12 Czyszczenie piaskownika 

dwukomorowego o 

powierzchni osadzania do 

100 m2 

szt. 1 

    

13 Czyszczenie piaskownika 

dwukomorowego o 

powierzchni osadzania od 

101 m2 do 200 m2 

szt. 1 

    

14 Koszenie terenu wokół 

piaskownika – Bogatynia, 

ul. Kościuszki (działka nr 

124, AM 20, Obr. II) ha 

0,0811 

kosze

nie 

 

 

3 

    

15 Koszenie terenu wokół 

piaskownika – Bogatynia, 

ul. Krakowska (działka nr 

151/76, AM 20, Obr. II) 

ha 0,2370 

kosze

nie 

 

 

3 

    

16 Koszenie terenu wokół 

piaskownika – Sieniawka, 

ul. Świerczewskiego 

(działka nr 72, AM 2, Obr. 

Sieniawka) ha 0,2877 

kosze

nie 

3     

17 Oczyszczenie przepustu 

rurowego o Ø 400 mm  

z namułu  

mb 

2     

18 Oczyszczenie przepustu 

rurowego o Ø 600 mm  

z namułu  

mb 

2     

19 Oczyszczenie przepustu 

rurowego o Ø 800 mm  

z namułu  

mb 

2     

20 Oczyszczenie przepustu 

rurowego o Ø 1000 mm  

z namułu  

mb 

2     

21 Oczyszczenie przepustu 

rurowego o Ø 1500 mm  

z namułu  

mb 

2     

 
 
6. Ceny jednostkowe określone w ust. 5 są cenami ryczałtowymi (kompletnymi, jednoznacznymi 
i ostatecznymi). Wykonawca w cenach ryczałtowych zobowiązany jest przewidzieć wszystkie 
koszty mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym między innymi 
koszty: 
a. monitoringu i utrzymania w stanie stałej drożności kanalizacji deszczowej; 
b. usuwania zakrzaczenia będącego w sąsiedztwie wylotu kanalizacji deszczowej; 
c. usuwania nagromadzonych nieczystości stałych na wylotach kanalizacji deszczowej; 
d. wywiezienia osadów na poletka osadowe oczyszczalni ścieków w Bogatyni; 
e. przyjęcia osadów na poletka osadowe w Bogatyni; 
f. wywiezienia odwodnionych osadów na wysypisko komunalne w Bogatyni oraz przyjęcia 
osadów na wysypisku komunalnym w Bogatyni. 
 



 

7. Strony ustalają, że wartość wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy określona  
w sposób wskazany w ust. 2 nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na realizację  
przedmiotu umowy w budżecie Gminy Bogatynia w roku 2019 
 
 

§4 
 

1. Rozliczanie usług będzie odbywało się częściowo, każdorazowo na podstawie protokołów 
odbioru wykonanych prac, zarówno ilościowych (określonych w zleceniu) jak i jakościowych, 
potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.   
 
2. Po wykonaniu i odbiorze prac określonych w zleceniu, Wykonawca wystawi i przekaże 
Zamawiającemu fakturę VAT wraz z protokołem odbioru. 
 
3. Faktury Wykonawcy będą realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu na rachunek 
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia 
do siedziby Zamawiającego faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót i dokumentami  
rozliczeniowymi. 
 
4. Wykonawca, jako odbiorcę na fakturze, wskazuje Gminę Bogatynia NIP 615-18-10-987. 
 
 

§5 
 

1. Po wykonaniu zlecenia Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego. 
Zawiadomienie o wykonaniu zlecenia winno być dokonane na piśmie.  
 
2. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 2 dni od chwili otrzymania zawiadomienia 
rozpocząć czynności odbioru albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą, jakie 
prace zdaniem Zamawiającego winny być wykonane, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie  
z umową.  
 
3 Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierał będzie wszystkie 
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 
 
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, 
Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad 
zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin 
usunięcia wad określonych w protokole usunięcia wad. 
 
5. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny 
koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. 
 
 

§6 
 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Wykonywanie usługi z należytą starannością, zgodnie z Polskimi Normami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu  
i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 
Zamawiający dopuszcza normy innych państw. W sytuacji gdy Wykonawca będzie stosował 
inną normę to musi udowodnić Zamawiającemu, że spełnia ona wymogi określone w Polskiej 
Normie; 
2) Zorganizowanie miejsca pracy, sprzętu, miejsc składowania materiałów, postoju sprzętu, 
komunikacji, zabezpieczeń i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego 
wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace 
oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 



 

zadania (przez całą dobę). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizowane prace  
i ich zabezpieczenie; 
3) Utrzymanie porządku w czasie realizacji prac. Utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych materiałów, osadu i odpadów; 
4) Współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta  
i Gminy Bogatynia; 
5) Przygotowanie wykonanego zakresu prac i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru 
przez Zamawiającego; 
6) Zgłaszanie do odbioru wykonanych prac; 
7) Zapewnienie minimum jednego pojazdu specjalistycznego przeznaczonego do udrażniania  
i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów oraz odsysania zanieczyszczeń i osadów z 
wpustów ulicznych - spełniającego wymagania norm technicznych; 
8) Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody 
organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robót. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż; 
9) Monitoring całego zakresu przedmiotu zamówienia o którym mowa w niniejszej umowie oraz 
bieżące informowanie przedstawiciela Zamawiającego o konieczności przystąpienia do 
określonych prac; 
10) Zgłaszanie Zamawiającemu wszystkich uszkodzeń i ubytków w systemie kanalizacji 
deszczowej zlokalizowanych na terenie gminy Bogatynia w ramach monitoringu, które nie są 
usuwane przez Wykonawcę w ramach czynności objętych przedmiotem zamówienia; 
11) Realizacja prac wyłącznie na podstawie zleceń Zamawiającego; 
12) Przystąpienie do wykonywania zleconych prac w czasie nie przekraczającym 24 godzin od 
momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego zaś w przypadkach wymagających 
natychmiastowej interwencji (np. zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
bezpieczeństwa zdrowia i życia osób, wystąpienia intensywnych opadów deszczu) – w czasie 
nie przekraczającym 2 godzin od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego. 
 
2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Wskazywanie Wykonawcy – w formie zleceń – zakresu prac koniecznych do wykonania wraz 
z podaniem lokalizacji, terminu wykonania zlecenia oraz zakresu prac wraz z obmiarem; 
2) Kontrolowanie na bieżąco jakości wykonywania usługi; 
3) Dokonywanie odbiorów wykonanych prac; 
4) Terminowe regulowanie należności względem Wykonawcy. 
 

 
§7 
 

1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawiania szkód wynikłych  
z niewykonywania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych na zasadach 
opisanych poniżej: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za zwłokę w przystąpieniu do wykonania prac zleconych przez Zamawiającego - w wysokości 
0,2% wartości brutto zlecenia, za każdy dzień zwłoki; 
b) za zwłokę w wykonaniu prac zleconych przez Zamawiającego - w wysokości 0,2 % wartości 
brutto zlecenia, za każdy dzień zwłoki; 
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2 % wartości brutto 
zlecenia, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad; 
d) za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto, o której 
mowa w §3 ust. 1.  
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,2% wartości brutto zlecenia, za każdy 
dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony; 
b) za odstąpienie od Umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 10% wartości brutto,  
o której mowa w §3 ust. 1.  
 
2.Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód 



 

oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego 
zobowiązania umowy przez stronę drugą. 
 
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia umowy  
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.  
W przypadku zwłoki strony umowy mogą dochodzić zapłaty na drodze sądowej. 

 
 

§8 
 

1. Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie woli dotyczące gwarancji dobrego 
wykonania zobowiązując się, że wykona usługę zgodnie z normami z należytą starannością 
oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
2. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą upoważnia: 
1) Teresę Morawską – Zastępcę Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Ochrony 
Środowiska; 
2) Magdalena Biniasz – Inspektora ds. ochrony środowiska 

 
 

§9 
 

1. Strony postanawiają, że oprócz okoliczności wymienionych w kodeksie cywilnym, stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
A) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach; 
B) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie określonym  
w umowie, przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni oraz nie kontynuuje ich  
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
C) w przypadku trzykrotnego niewykonania przez Wykonawcę zleconej interwencji  
w terminie 2 godzin od otrzymania zlecenia w okresie obowiązywania umowy. 
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli, Zamawiający odmawia bez 
uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. 
 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 
3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia; 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, którą obciąża przyczyna odstąpienia od umowy.  
 
 

§10 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo 
zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.  

 
 
 
 
 



 

§11 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej  
w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z wyłączeniem formy dokumentowej. 

 
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo  
i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§12 
 
Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  
 
 
 
 
 
 
     WYKONAWCA:                                                                               ZAMAWIAJĄCY: 
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