
 

Załącznik nr 1  

 
 

............................................................... 
miejscowość i data 

............................................................... 
nazwisko i imię lub pełna nazwa wykonawcy 
............................................................... 
............................................................... 
   dokładny adres siedziby wykonawcy 
 
                                                              O F E R T A 

na przedmiot zamówienia publicznego pod nazwą : 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

( wpisać pełny tytuł przedmiotu zamówienia ) 
 Zgodnie z załączonym do niniejszej oferty harmonogramem prac i podpisanym 
projektem umowy, składam(y) swoją ofertę na realizację przedmiotu zamówienia. 
 Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia wykonamy rzetelnie, zgodnie z wiedzą 
i sztuka budowlaną, Polskimi Normami i innymi przepisami prawa. Oświadczamy, Ŝe 
zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia opisanymi w otwartym konkursie ofert i nie 
wnosimy do nich zastrzeŜeń. 
 Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za zryczałtowaną cenę 
wykonywania usługi: 
 
 

BRUTTO :  
słownie : 
  

Zamówienie wykonamy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2010 od dnia 
podpisania umowy. 
 
 Informacja o posiadanych środkach łączności : 
 
telefon : ........................... 
     fax. : ........................... 
    inne : ........................... 
 

..............................................................................................                               
(podpisy osób upowaŜnionych do składania oświadczeń woli  

                        w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I A 
 

Oświadczam, Ŝe: 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 
a takŜe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia; 

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa 
zamówień publicznych; 

5) uwaŜam się za związanego z ofertą w ciągu okresu jej waŜności,  
zobowiązuje się, jeŜeli oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, do 
zawarcia umowy w terminie związania z ofertą za cenę proponowaną 
w ofercie, wg wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 3. 

 

 

 

 

      ………………………………………………………………… 

               (data i podpis wykonawcy lub osoby  

                 upowaŜnionej przez wykonawcę) 

 



 

Załącznik nr 3 

Harmonogram prac 

Zakres prac Jednostka  ilość Wartość 

1. Sprzątanie szatni po meczach i treningach ( według 
terminarza rozgrywek Wissy Szczuczyn)       

2. Sprzątanie sanitariatów po meczach i treningach ( według 
terminarza rozgrywek Wissy Szczuczyn)       

3. Przygotowanie boisk do meczy i treningów( według 
terminarza rozgrywek Wissy Szczuczyn)       

4. Zawieszanie siatek w bramkach( według terminarza 
rozgrywek Wissy Szczuczyn)       

5. Malowanie linii na stadionie( według terminarza rozgrywek 
Wissy Szczuczyn)       

6. Wałowanie boiska po meczach i treningach       

7. Udostępnianie nagłośnienia na mecze ( według terminarza 
rozgrywek Wissy Szczuczyn)       

8. Sprzątanie terenu boiska po kaŜdym meczu i treningu( 
według terminarza rozgrywek Wissy Szczuczyn)       

9. Uzupełnienie trawy na boisku – według zapotrzebowania 
min 2       

10. Aeracja boiska sportowego– według zapotrzebowania min 
1       

11. NawoŜenie trawy na boisku (według zapotrzebowania) min 
2       

12. Koszenie boiska głównego( w okresie maj czerwiec lipiec 
koszenie wykonywać co 4-5 dni; sierpień-wrzesień co 7-10 dni)        

13. Nawadnianie boiska głównego(w zaleŜności od ilości i 
rozkładu opadów atmosferycznych w okresie wegetacji) min 7       

14. Odchwaszczanie bieŜni– według zapotrzebowania min 3       

15. Wyrównywanie terenów bieŜni– według zapotrzebowania 
min 3       

16. Piaskowanie boiska głównego– według zapotrzebowania       

17. Wywóz nieczystości       



 

 

 

18. Utrzymanie trybun w czystości       

19. BieŜące naprawy i konserwacje urządzeń na stadionie:       
•         Naprawa ławek       
•         Malowanie płotków min 1       
•         Malowanie ogrodzenia min 1       
•         Naprawa nagłośnienia       
•         Malowanie barierek min 1       
•         Malowanie bramek min 1       
•         Naprawy siatek do bramek       

20. Zapewnienie środków czystości w sanitariatach       

21. Przygotowanie stadionu i hali sportowej do imprez 
masowych       

22. Udostępnienie sanitariatów podczas imprez masowych       



                 Załącznik Nr 4 
 

wzór umowy na usługę – UTRZYMANIE STADIONU MIEJSKIEGO,  
 
 
 

Umowa Nr ........ /..... 
o usługę 

 
 
zawarta w dniu .......................... w Szczuczynie pomiędzy: 

Gminą Szczuczyn z siedzibą w Szczuczynie, Pl. 1000-lecia 23, zwaną dalej 
„Zamawiającym” reprezentowaną przez: 
Burmistrza Szczuczyna   -  inŜ. Waldemara Szczesnego 
Przy kontrasygnacie skarbnika -  Mari Łepkowskiej 
a 
............................................................................................................................. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
............................................................................................................................. 
 
 
PRZEDMIOT UMOWY 
 
§ 1.1. UTRZYMANIE STADIONU MIEJSKIEGO HALI SPORTOWEJ  
 
2. Przedmiot umowy obejmuje pielęgnację, konserwację i bieŜące utrzymanie stadionu 
miejskiego oraz hali sportowej  
 
Szczegółowy zakres robót oraz częstotliwość poszczególnych prac określa załącznik 
do umowy. 
  
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy, 
zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, obowiązującymi przepisami i Polskimi 
Normami. 
 
4. Strony zastrzegają sobie moŜliwość zastosowania materiałów zamiennych w 
stosunku do istniejących na danym zadaniu, spełniających wymogi Polskich Norm – 
za pisemną zgodą stron. 
 
5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieŜących instrukcji  
i wskazówek Zamawiającego. 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przystąpieniu do wykonywania czynności 
określonych w § 1 pkt 2 oraz o ich zakończeniu. 
   
 
 



TERMINY REALIZACJI 
 
§ 2.1. Termin rozpoczęcia usług stanowiących przedmiot umowy ustala się  
na dzień podpisania umowy 
 
2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień 31.12.2010 
 
OBOWIAZKI ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
§ 3.1. Zamawiający zatwierdza plan prac, który Wykonawca przedstawia na Ŝądanie 
Zamawiającego. 
 
2. Z ramienia Zamawiającego sprawę prowadzi  
Kazimierz Galiński kierownik Ref. SGiR UM Szczuczyn 
Karol Kozikowski Referent Ref. SGiR UM Szczuczyn 
 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 
§ 4.1. Do obowiązków wykonawcy naleŜy: 

1) realizacja prac porządkowych i konserwacyjnych obejmujących tereny 
określone w załączniku do umowy; 

2) właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym 
wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz przepisów ppoŜ. itp., oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich, a 
takŜe ubezpieczenia OC wykonywanej działalności; 

3) zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie prowadzonych prac; 
4) utrzymanie terenu prowadzonych prac w stanie umoŜliwiającym korzystanie z 

terenów opisanych w załączniku do umowy oraz składowanie, usuwanie 
materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci w przeznaczonych do 
tego miejscach; 

5) w przypadku zauwaŜenia zniszczenia lub raŜącego zanieczyszczenia alejek, 
terenów zielonych lub wyposaŜenia technicznego terenów opisanych w 
załączniku do umowy, naleŜy niezwłocznie zawiadomić pracowników Referatu 
SGiR Urzędu Miejskiego w Szczuczynie; 

6) uporządkowanie terenu po zakończeniu prowadzonych prac; 
 

2. Wykonawca zapewnia dyspozycyjność swojej firmy, co oznacza gotowość do 
podjęcia działań na kaŜde wezwanie Zamawiającego, w terminie i miejscu określonym 
przez Zamawiającego, pod rygorem zastosowania kar umownych, zgodnie z § 6 ust. 1 
niniejszej umowy. 
 
3. Wykonawca zobowiązuje sie wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych tj.: 

a) materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymaganych 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w zakresie prowadzonych usług; 

 



b) na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w 
stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat, znak bezpieczeństwa, 
deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 
techniczną. 

c) Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał 
ludzki oraz materiały niezbędne do zapewnienia właściwej jakości usług 
wykonywanych. 

 
WYNAGRODZENIE – PŁATNOŚCI 
 
§ 5.1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy, zgodnie z ogłoszeniem konkursowym i złoŜoną ofertą 
Wykonawcy wybraną w trybie otwartego konkursu ofert – jest wynagrodzenie 
umowne brutto w wysokości ............... zł, płatne w formie miesięcznego ryczałtu, 
które wynosi ............. zł, 
słownie: .............................................................................................................. 

Wartość przedmiotu umowy jest stała i nie podlega waloryzacji. 
 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do 5 dnia kaŜdego miesiąca pisemny 
wykaz wykonanych prac oraz fakturę za miesiąc poprzedni. 
 
 
3. Faktury za wykonane i odebrane prace, płatne będą przelewem przez 
Zamawiającego na konto Wykonawcy nr 
 

................................................................................................... 
 
KARY UMOWNE 
§ 6.1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą między nimi formę odszkodowania będą kary 
umowne, które naliczane będą w następujących przypadkach  
i wysokościach: 

1) za zwłokę w wykonaniu usług objętych umową w wysokości 1% wartości 
ryczałtu miesięcznego brutto za kaŜdy dzień zwłoki; 

2) w przypadku powtarzających się uchybień lub raŜącego naruszenia 
obowiązków określonych niniejszą umową w wysokości 50% wartości ryczałtu 
miesięcznego brutto. W przypadku niewykonywania umowy  
w sposób ciągły Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za kaŜdy 
kolejny miesiąc niewykonywania umowy - nie dłuŜej niŜ do dnia, w którym 
umowa miała być zakończona.  

3) za niewykonanie umowy z przyczyn zaleŜnych od wykonawcy  
w wysokości 50% wartości ryczałtu miesięcznego brutto. 

Zapłata kary umownej moŜe nastąpić w formie potrącenia jej wysokości  
z faktury za usługę. 
 
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 



ODBIÓR ROBÓT 
 
§ 7.1. Strony postanawiają, ze przedmiotem odbiorów usług będą poszczególne 
zadania wykonane w danym miesiącu, określone w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, 
zatwierdzone zgodnie z § 3 ust.1. 
 
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru poszczególnych usług, 
zawiadamiając o tym Zamawiającego.  
 
3. Wykonane roboty podlegają odbiorowi w terminie 3 dni od ich zgłoszenia. 
 
4. Kontrola i odbiór wykonanych usług w zakresie określonym w niniejszej umowie 
odbywa się sukcesywnie po wykonaniu prac i przedłoŜeniu sprawozdania przez 
Wykonawcę. 
 
5. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeśli wady nadają sie do usunięcia, moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia 
wad w wyznaczonym terminie lub moŜe Ŝądać obniŜenia wynagrodzenia w 
odpowiednim stosunku;  

2) Zamawiający moŜe podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeŜeli w 
czasie trwania tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które 
uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie  
z przeznaczeniem do czasu usunięcia tych wad. 

 
5. W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru, 
Zamawiający zleci zastępcze wykonanie usług innemu wykonawcy, a ich koszt 
pokryje z wniesionej przez Wykonawcę kwoty na zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy (§ 8). 
 
6. Z czynności kontroli zostanie spisana notatka słuŜbowa lub protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku kontroli, jak teŜ terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych podczas kontroli wad lub usterek. 
 
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  
o usunięciu wad lub usterek i zaŜądania wyznaczenia ponownego terminu kontroli i 
odbioru zakwestionowanych uprzednio usług jako wadliwych. 
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
§ 8.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu w formie pisemnej w 
postaci aneksu pod rygorem niewaŜności. 
 
2. Zakazuje sie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia 



takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 
 
§ 9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie 
umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
 
§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 
§ 11. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego. 
 
§ 12. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla 
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 
 
 
 

Podpisy 
 
 

Zamawiający:    Wykonawca: 
 
 

   
 



                                                                                                                              Załącznik nr 1 
DO UMOWY NR: …………….. 
Z DNIA:…………………………  

 
 

1. Sprzątanie szatni po meczach i treningach ( według terminarza rozgrywek Wissy 
Szczuczyn) 

2. Sprzątanie sanitariatów po meczach i treningach ( według terminarza rozgrywek 
Wissy Szczuczyn) 

3. Przygotowanie boisk do meczy i treningów( według terminarza rozgrywek Wissy 
Szczuczyn) 

4. Zawieszanie siatek w bramkach( według terminarza rozgrywek Wissy Szczuczyn) 
5. Malowanie linii na stadionie( według terminarza rozgrywek Wissy Szczuczyn) 
6. Wałowanie boiska po meczach i treningach 
7. Udostępnianie nagłośnienia na mecze ( według terminarza rozgrywek Wissy 

Szczuczyn) 
8. Sprzątanie terenu boiska po kaŜdym meczu i treningu( według terminarza rozgrywek 

Wissy Szczuczyn) 
9. Uzupełnienie trawy na boisku – według zapotrzebowania min 2 
10. Aeracja boiska sportowego– według zapotrzebowania min 1 
11. NawoŜenie trawy na boisku (według zapotrzebowania) min 2 
12. Koszenie boiska głównego( w okresie maj czerwiec lipiec koszenie wykonywać co 4-5 

dni; sierpień-wrzesień co 7-10 dni)  
13. Nawadnianie boiska głównego(w zaleŜności od ilości i rozkładu opadów 

atmosferycznych w okresie wegetacji) min 7 
14. Odchwaszczanie bieŜni– według zapotrzebowania min 3 
15. Wyrównywanie terenów bieŜni– według zapotrzebowania min 3 
16. Piaskowanie boiska głównego– według zapotrzebowania 
17. Wywóz nieczystości 
18. Utrzymanie trybun w czystości 
19. BieŜące naprawy i konserwacje urządzeń na stadionie: 

• Naprawa ławek 
• Malowanie płotków min 1 
• Malowanie ogrodzenia min 1 
• Naprawa nagłośnienia 
• Malowanie barierek min 1 
• Malowanie bramek min 1 
• Naprawy siatek do bramek 

20. Zapewnienie środków czystości w sanitariatach 
21. Przygotowanie stadionu i hali sportowej do imprez masowych 
22. Udostępnienie sanitariatów podczas imprez masowych 
 

 

Minimalna ilość spotkań druŜyny piłkarskiej to 15 w ciągu roku 
 


