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    Świdnik, dnia 10 lutego  2017 r. 
 

Zaproszenie do złożenia oferty 

na wykonywanie usługi w postaci odśnieżania dachów budynku Sądu Rejonowego Lublin – 

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie  

z siedzibą w Świdniku  

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18  

21-040 Świdnik 

tel. 081 46 48 701 

fax. 081 46 48 834 

e-mail: jacek.kowalski@lublin–wschod.sr.gov.pl  

NIP: 712-32-35-253   

REGON: 060716192 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.lublin-wschod.sr.gov.pl  

Godziny pracy Sądu:  

- od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki),  

- od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku). 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).   

III. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

     90.62.00.00 – 9 Usługi odśnieżania  

IV. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia – Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia 

podpisania Umowy. 

V. Nazwa przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa odśnieżania dachów płaskich o powierzchni 3 600 m². 

Otoczenie budynku stanowi parking o dużym natężenie ruchu.  

VI. Wymagania związane z wykonaniem: 

1. Usługa wykonywana będzie po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca przystąpi do realizacji usługi po zgłoszeniu nie później niż 2 dni robocze od 

zgłoszenia i wykona ją nie później niż 12 h od rozpoczęcia. 

3. Każdorazowo strony dokonają odbioru wykonanej usługi poprzez sporządzenie Protokołu 

odbioru usługi.  

4. Może zaistnieć sytuacja zlecenia usługi częściowej, przy czym zlecenie nie będzie mniejsze niż 

25 % powierzchni dachu budynku.  

VII. Inne wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: 

1)  Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i odpowiednią wiedzę techniczną związaną 
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z wykonaniem przedmiotu zamówienia; 

2) oferowane ceny nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy; 

4) w cenie podanej poniżej powinny zostać ujęte wszystkie koszty mające wpływ na realizację 

przedmiotowego zamówienia m.in. koszty dojazdu,  

5)  Wykonawca odpowiedzialny jest za działanie i zaniechanie osób, którymi się posługuje. 

6)  Wykonawca oświadcza, że osoby, którymi się posługuje posiadają stosowne kwalifikacje do 

wykonywania usługi.  

7)  Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej.  

8) Podana przez Wykonawcę cena oferty nie stanowi wartości Umowy. Cena ta będzie brana 

pod uwagę tylko do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.   

 VIII. Ofertę należy:  

złożyć w formie pisemnej w terminie do 15 lutego 2017 r. do godziny 12:00 (osobiście -  

pok.117 (pierwsze piętro); faksem - 81 46 48 834 lub e-mailem: jacek.kowalski@lublin-

wschod.sr.gov.pl według wzoru Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia.   

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Jacek Kowalski. 

X. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.  

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający wybierze ofertę najtańszą spośród 

ofert nie odrzuconych.  

2. Cena stanowi 100 % kryterium wyboru. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, 

który zaoferuje najniższą cenę przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych wymagań 

określonych w niniejszym zaproszeniu a w przypadku uchylenia się tego Wykonawcy od 

zawarcia umowy – następnemu w kolejności oferującemu najniższą cenę.  

3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożono oferty 

o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców postępowania, którzy złożyli oferty o 

takiej samej cenie do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowane 

w pierwotnie złożonych ofertach. Zamawiający ma prawo wzywać Wykonawców wielokrotnie do 

czasu złożenia przez nich różnych cen. Brak złożenia oferty dodatkowej w terminie jest 

równoznaczny z oświadczeniem o utrzymaniu dotychczasowej ceny.  
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

OFERTA 

I. Nazwa i adres WYKONAWCY  

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

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

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

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

NIP ................................................................................................................ 

Osoba do kontaktu po stronie Wykonawcy: ………………………………… 

Telefon do kontaktu: …………………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………..                                                                       

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:   

cenę netto jednorazowej usługi odśnieżenia dachów o powierzchni 3 600 m
2
 ........................ .zł. 

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

cenę brutto jednorazowej usługi odśnieżenia dachów o powierzchni 3 600 m
2
: ……………….zł.  

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

cena netto za 1 m
2
 usługi odśnieżania dachu …………………………………………                                                     

2. Deklaruję ponadto: warunki płatności - przelew: do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia 

faktury dla Zamawiającego. 

3.  Oświadczam, że: 

 zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/imy do niego 

zastrzeżeń; 

 w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy (załącznik nr 2 do 

Zaproszenia), w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego; 

 uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia 

wyznaczonego jako termin składania ofert.  

 
 
 

................................dn. ............................                                  
 
 

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

       pieczątka i podpis osoby uprawnionej (Wykonawcy) 
 

 

 



LWOG-2402-14/17 

str. 4 

 

Załącznik nr 2 

WZÓR 

       UMOWA Nr LWOG-2403-……../17r. 

zawarta w dniu ………………………. r. w Świdniku 

 

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta po przeprowadzeniu postępowania  

o zamówienie publiczne na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)  

pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 

21-040 Świdnik, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 

NIP: 712-32-35-253,  REGON: 060716192 

reprezentowanym przez: 

P. Sylwię Choroszyńską -Zezulę – Dyrektor Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z 

siedzibą w Świdniku, 

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,   

a 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

NIP……………………………..REGON……………………………. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………..  

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”. 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi w postaci 

odśnieżania dachów budynku Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w 

Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18. 

ZASADY REALIZACJI 

§ 2. 

1.  Usługa wykonywana będzie po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego. 

2.  Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie pod nr faxu ……………………… lub 

 e-maliem:……………………………. 

3.  Wykonawca przystąpi do realizacji usługi po zgłoszeniu zapotrzebowania nie później niż 2 dni 

robocze od zgłoszenia i wykona ją nie później niż 12 h od rozpoczęcia.  

4.  Każdorazowo strony dokonają odbioru wykonanej usługi poprzez sporządzenie Protokołu odbioru 

usługi.  

5.  Wykonawca wykona usługę za pomocą własnego sprzętu i personelu.  

6.  Wykonawca odpowiedzialny jest za działalnie i zaniechanie osób, którymi się posługuje.  
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7. Wykonawca oświadcza, że osoby, którymi się posługuje posiadają stosowne kwalifikacje do 

wykonywania usługi.  

ODPOWIEDZIALNOŚC WYKONAWCY 

§ 3. 

1.  Zamawiający naliczy Wykonawcy następujące kary umowne:  

a)  w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do wykonania usługi względem terminu, o którym 

mowa w § 2 ust. 3 - w wysokości 500.00 zł (słownie: pięćset zł 00/100) usługi za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia; 

b)  w przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi względem terminu, o których mowa w § 2 ust. 3 - 

w wysokości 500.00 zł (słownie: pięćset zł 00/100) usługi za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

c)  w przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy -  w wysokości 3 000.00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100). 

2. Do upływu terminu obowiązywania Umowy określonego w § 5 ust. 1 Zamawiający ma prawo 

rozwiązania niniejszej Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym 

w szczególności, gdy Wykonawca opóźnił się w przystąpieniu do wykonania usługi lub jej 

wykonania względem terminów, o których mowa w § 2 ust. 3 powyżej 2 dni roboczych lub 

wykonuje usługę w sposób nienależyty. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia umownego. 

4.  Kary umowne, o których mowa w ust. 1  naliczane są niezależnie i podlegają kumulacji.  

5. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.  

WYNAGRODZENIE I ZASADY ZAPŁATY 

§ 4. 

1. Strony określają maksymalną wartość niniejszej Umowy na kwotę 15 600.00 zł netto (słownie: 

piętnaście tysięcy sześćset zł 00/100) tj. 19 188.00 zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto 

osiemdziesiąt osiem zł 00/100), z zastrzeżeniem możliwości przekroczenia ww. kwoty o realizację 

jednostkowego zgłoszenia zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego bezpośrednio przed 

wyczerpaniem ww. kwoty. 

2. Wykonanie usług wyliczone zostanie w/g oferty złożonej przez Wykonawcę i nie ulegnie zmianie 

przez cały  okres trwania Umowy tj. w wysokości ………………zł netto za 1 m² powierzchni dachu 

stanowiącego przedmiot danej usługi. Do kwoty, o której mowa w zd. 1 zostanie doliczony podatek 

VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wyliczane każdorazowo względem powierzchni dachu 

podlegającego usłudze, z tym że Zamawiający wskazuje, że łączna powierzchnia dachu budynku 

Sądu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 wynosi 3 600 m². 

4. Wynagrodzenie za wykonanie usługi płatne będzie po odbiorze danej usługi, w trybie o którym 

mowa w § 2 ust. 4 przelewem w terminie do 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
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6. Wykonawca wystawiać będzie faktury, w których jako odbiorcę wskaże Sąd Rejonowy Lublin – 

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek wskazany w fakturze. 

8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

9. Wszelkie płatności dokonywane będą w złotych polskich. 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

§ 5. 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy tj. od dnia 

……………………… do dnia …………………………, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Umowa rozwiązuje się z mocy samego prawa w przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy 

osiągnie maksymalną wartość wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

3. Każdej ze Stron Umowy przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia.  

4.  Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, o których mowa w ust. 3, powinno zostać złożone drugiej 

Stronie na piśmie pod rygorem nieważności.   

OSOBY DO KONTAKTÓW 

§ 6. 

1. Ze strony Wykonawcy osobą bezpośrednio realizującą przedmiot Umowy oraz osobą do kontaktów  

jest Pan/Pani …………………………………………..  – nr tel. ………………………………………… 

E – mail: ……………………………………………………… 

2. Stronę Zamawiającego w zakresie realizacji zadań wynikających z Umowy reprezentować będzie 

Pan ………………………………………………….. – nr tel. ……………………………………………… 

E – mail: ……………………………………………………… 

ZAKAZ CESJI 

§ 7. 

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8. 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

a w sprawach formalnoprawnych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

3. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

5. Integralną część Umowy stanowi:  

a) załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ………………… . 

                                
 
                                        ZAMAWIAJĄCY:                             WYKONAWCA:           


