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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
www.jarocinsport.pl 

 
JS/ZP/4/2012 

Jarocin: Dzierżawa sztucznego lodowiska z paneli syntetycznych. 
Numer ogłoszenia: 492340-2012; data zamieszczenia: 05.12.2012 roku 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Jarocin Sport Spółka z o.o. w Jarocinie, ul. Sportowa 6, 63-200 
Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 62 7473104, faks 62 7472974. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocinsport.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa sztucznego lodowiska 
z paneli syntetycznych. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dzierżawa kompletnie wyposażonego lodowiska syntetycznego na sezon 
2012/2013 o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2. Zakres zamówienia obejmuje: Dostawę, 
montaż przed i demontaż po sezonie syntetycznego lodowiska wraz z bandami,  
Rozruch lodowiska syntetycznego, wytworzenie tafli lodowiska i przekazanie lodowiska do 
użytkowania, Dostawa i montaż pomieszczenia (kontenera) na wypożyczalnie łyżew, wraz z 
szafkami, odpowiednią ilość łyżew (120 par), ostrzałką do łyżew, Dostawa i montaż 
chodników gumowych łączących lodowisko z pomieszczeniem na wypożyczalnie łyżew, 
Dostawa i montaż przenośnego ogrodzenia terenu lodowiska wraz z zapleczem, Dostawa 
maszyny czyszczącej wraz z odpowiednimi środkami chemicznymi do mycia i konserwacji 
lodowiska w ilości wystarczającej na cały okres wynajmu, Przeszkolenie Pracowników 
Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa obsługi lodowiska, obsługi maszyny czyszczącej, 
mycia i konserwacji lodowiska, nadzoru i trybu zgłaszania awarii. 
Warunki techniczne, jakie musi spełniać lodowisko:  
lodowisko o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2,  
lodowisko musi być posadowione na istniejącym podłożu z kostki kamiennej brukowej na 
Rynku w Jarocinie (63-200),  
Wykonawca jest zobowiązany przed montażem paneli lodowiska wypoziomować teren 
podbudową wyrównującą.  
Wszystkie niezbędne materiały Wykonawca zapewnia na swój koszt.  
LODOWISKO I WSZYSTKIE ELEMENTY DODATKOWE MUSZĄ SPEŁNIAĆ 
WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA.   
Przekazanie lodowiska do użytkowania nastąpi po przeszkoleniu  pracowników 
Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa obsługi lodowiska, obsługi maszyn czyszczących, 
mycia i konserwacji lodowiska, nadzoru i trybu zgłaszania awarii. Ponadto Wykonawca 
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przekaże instrukcję obsługi i bezpieczeństwa eksploatacji w języku polskim, niezbędne atesty 
i zezwolenia na stosowanie dostarczonych elementów, maszyn i urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia dostaw zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).  
Zamawiający dostarczy i/lub zapewni we własnym zakresie i na swój koszt ławki, 
oświetlenie, nagłośnienie, regulamin korzystania z lodowiska, ubezpieczenie oraz jego 
ochronę. 
 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.31.00.00 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Termin 
realizacji zamówienia: od dnia 22.12.2012 roku do dnia 24.02.2013 roku. W tym czasie 
eksploatacja lodowiska rozpocznie się od dnia 22.12.2012 roku o godzinie 10:00 do dnia 
24.02.2013 roku do godziny 20:00.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium 
III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  
III.3.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
III.3.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,  
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem 
w świadczeniu w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest 
krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej usługi polegającej na wydzierżawieniu wraz z 
dostawą i montażem lodowiska syntetycznego o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2 

III.3.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia 
III.3.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

1. Ocena spełniania warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:  
 Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych.  

 Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg 
formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 
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wymaganych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z treści 
załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca 
spełnia.  

2. Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy                
w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub, którzy nie złożyli 
pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia           
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub, którzy 
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że 
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania.  

 Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać                
i wskazać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 
później niż na dzień składania ofert. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, należy przedłożyć: 
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (tzw. referencje) – załącznik nr 5 do 
SIWZ. 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2. 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. 
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE 
OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE 
ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM nie dotyczy 
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III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20120 roku, Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy                 
w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:  

1. dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot 
zamówienia w przypadku, gdy ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy         
w zakresie wysokości stawek podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia,  

2.  dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez 
zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania poszczególnych 
elementów przedmiot umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest 
niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależnie od stron umowy 
lub których strony umowy przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie 
uniknąć ani przewidzieć. 

 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.jarocinsport.pl 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jarocin 
Sport Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin. 
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 12.12.2012 roku, godzina 9:00, miejsce: Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie - 
Sekretariat, ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin. 
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
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Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
 
 























ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
„Dzierżawa sztucznego lodowiska z paneli syntetycznych.” 

 

1 
 

 
................................................ 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)                                         

OFERTA 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  
„Dzierżawa sztucznego lodowiska z paneli syntetycznych.” 

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

2. Oświadczamy, iż na dzień składania ofert nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy   
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 
zamówień publicznych. 

 
3. Oferujemy świadczyć  w/w usługę  zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz umową przez okres jej trwania tj. od dnia 22.12.2012 roku do dnia 
24.02.2013 roku za łączną kwotę: 

 
Cena netto: .................................................... zł, 
Podatek VAT …………….. % 
Cena brutto: ………………………………… zł, 
Wartość brutto słownie: .............................................................................................. ... 
złotych. 
 

4. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji w okresie związania 
ofertą. Wynagrodzenie (z podatkiem VAT) obejmuje wszelkie koszty, podatki i inne 
należności publicznoprawne, koszty dojazdu i transportu, wszelkie opłaty, zysk, narzuty, 
koszty ubezpieczenia itd.  

 
5. Oświadczamy, że: 

 
- akceptujemy warunki oraz zapisy SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń, 
- akceptujemy warunki oraz zapisy projektu umowy i nie wnosimy zastrzeżeń, 
- akceptujemy płatności zawarte w warunkach umowy, 
- akceptujemy czas związania ofertą (30 dni). 

     
6. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do: 
   - podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz projekcie umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
 

7.  Zamówienie zamierzamy*)/ nie zamierzamy*) powierzyć podwykonawcom   
w następującym zakresie: 

 
 

Lp. Zakres zamówienia przewidziany do wykonania przez 
podwykonawcę 
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8. Załączniki: 
    ............................................... 
    ............................................... 
    ……………………………... 
    ……………………………... 
    ……………………………... 

 
 Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 

 
Dane oferenta: 
Adres: ............................................................................................. 
Kod: ............................................................................................... . 
Tel./fax: .......................................................................................... .. 
REGON: ...........................................................................................            
INTERNET http:// .............................................................................  
e-mail: ............................................................................................... 

 
 

.........................., dn. .................................                  …………………………………………………                                       
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania 

oferenta lub posiadających pełnomocnictwo) 
 
*niepotrzebne skreślić 
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....................................... 

/data/ 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 

/nazwa oferenta/ 
…………………………… 
…………………………… 

 /adres/ 
  
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Dzierżawa sztucznego lodowiska z paneli 

syntetycznych.” oświadczam, że nasza firma spełnia warunki udziału postępowaniu 

zgodnie  z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

 
 
 
 

  ................................................ 
          (podpis osoby upoważnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) 
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................................. 

/data/ 
…………………………… 
…………………………… 

/nazwa oferenta/ 
…………………………… 
…………………………… 

/adres/ 
  
 
 

OŚWIADCZENIE 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Dzierżawa sztucznego lodowiska z paneli 

syntetycznych.” oświadczam, iż na dzień składania ofert nie ma podstaw do 

wykluczenia naszej firmy z postępowania na podst. artykułu 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 
 

  ................................................ 
          (podpis osoby upoważnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) 
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UMOWA DZIERŻAWY 
 
zawarta dnia ….. ………………2012  roku w Jarocinie,   
pomiędzy: 
 
Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie, z siedzibą w 63-200 Jarocin, ul. Sportowa 6, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 0000162939, o kapitale zakładowym wynoszącym 52.624.000,00 
złotych, NIP 617–20–56–633, REGON 251584080, 
zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym” i reprezentowaną przez: 
Pana Leszka Mazurka - Prezesa Zarządu, 
a   

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

zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą” i reprezentowaną przez: 

…………………………………………… 

została zawarta umowa o treści niżej podanej. 
 
niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 1228,  
o następującej treści: 

 
PRZEDMIOT DZIERŻAWY 

 
§ 1 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługuje jemu prawo do oddania w dzierżawę sztucznego 
lodowiska z paneli syntetycznych o powierzchni …… m2 wraz z kompletem wyposażenia. 
Szczegółowy opis przedmiotu umowy – zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dzierżawy wolny jest od wszelkich obciążeń  
na rzecz osób trzecich, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić wykonywanie przez 
Zamawiającego uprawnień wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 2 

Wykonawca oddaje w dzierżawę przedmiot dzierżawy, opisany w § 1 ust. 1, a Zamawiający 
przyjmuje go w dzierżawę i zobowiązuje się do wykonywania dzierżawy zgodnie  
z postanowieniami niniejszej umowy. 

 
OBOWIĄZKI STRON. WARUNKU UŻYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 
§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się: 
a) używać przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem, 
b) utrzymywać go w stanie zdolnym do użytku, 
c) zapewnić ochronę przedmiotu umowy, 
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d) pokryć koszty naprawy przedmiotu dzierżawy w przypadku uszkodzeń, zgodnie z 
zasadami określony w § 5. 

e) zgłosić Wykonawcy w terminie 1 (jednego) dnia każdy przypadek uszkodzenia, awarii 
lub jego kradzieży. 

2. Stan techniczny przedmiotu dzierżawy wymienionego w § 1 określa protokół zdawczo  
– odbiorczy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca określa wartość przedmiot umowy wymienionego w § 1 niniejszej umowy na 
kwotę ..................................... złotych brutto. Wartość określa się na wypadek zniszczenia 
lub uszkodzenia przedmiotu dzierżawy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu przedmiot umowy określony  
w § 1 umowy w stanie przydatnym do umownego używania i utrzymywać go  
w takim stanie przez cały czas trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na własny koszt wad 
przedmiotu dzierżawy z zastrzeżeniem ust. 3, jeżeli wady te uniemożliwiają korzystanie  
z przedmiotu dzierżawy zgodnie z umową.  

3. Wykonawca ma prawo do kontroli przedmiotu dzierżawy przy udziale Zamawiającego.  
Zamawiający zobowiązuje się udostępnić przedmiot dzierżawy celem kontroli osobie 
wskazanej przez Wykonawcę. 

 
§ 5 

1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody, powstałe w przedmiocie dzierżawy  
ze swojej winy oraz w wyniku działań osób korzystających z przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w przedmiocie dzierżawy, 
powstałe z przyczyn innych niż określone w § 5 ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przyczyn nie 
leżących po stronie Wykonawcy. 

4. W przypadku powstania szkody, o której mowa w ust. 1 Zamawiający zobowiązany jest 
poinformować Wykonawcę o powstałej szkodzie w terminie 1 dnia od dnia jej wykrycia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkodę w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia 
przez  Zamawiającego. 

6. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 oraz ust. 4 i 5, jeżeli szkoda uniemożliwia 
prowadzenie działalności określonej w § 3 ust. 1, Wykonawca obniży czynsz 
proporcjonalnie do okresu, w którym Zamawiający nie mógł prowadzić działalności. 

 
 

§ 6 
Przedmiot dzierżawy nie może zostać oddany w poddzierżawę, ani użyczony bez zgody 

Wykonawcy. 
 

CZYNSZ 
 

§ 7 
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dzierżawę przedmiotu umowy określonego w § 1 

niniejszej umowy przez cały okres realizacji umowy tj. od dnia 22.12.2012 roku do dnia 
24.02.2013 roku na łączną kwotę …………………… złotych netto + Podatek VAT, tj. 
…………….. złotych brutto.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacone w trzech równych ratach w niżej 
wskazanych terminach:  
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I rata do dnia 10 stycznia 2013 roku.  
II rata do dnia 10 lutego 2013 roku.  
III rata do dnia 10 marca 2013 roku.  

§ 8 
Do czynszu dzierżawnego doliczany będzie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 
określonej obowiązującymi przepisami prawa. 
 

§ 9 
1. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ratach w terminach określonych w § 7 ust. 2 

niniejszej umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.  
2. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 
 

§ 10 
1. Czynsz dzierżawny płatny będzie na podstawie częściowych faktur VAT, z których 

wystawiona będzie na kwotę stanowiącą równowartość każdej z rat wskazanych w § 5 ust. 
2, wystawionych przez Wykonawcę i dostarczonych Zamawiającemu. W przypadku 
opóźnienia w dostarczeniu faktury przez Wykonawcę, ustalony w § 7 ust. 2 termin 
płatności poszczególnych rat czynszu, ulega przedłużeniu o okres opóźnienia. 

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 
Zamawiającego.  

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie określonych wyżej rat przez Zamawiającego 
Wykonawcy przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek. 

 
CZAS OBOWIAZYWANIA UMOWY 

 
§ 11 

1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 22.12.2012 roku do dnia  
24.02.2013 roku.  

2. Po zakończeniu umowy dzierżawy Zamawiający zobowiązany będzie zwrócić przedmiot 
dzierżawy w stanie nie pogorszonym z tym, że nie ponosi on odpowiedzialności  
za zużycie będące następstwem prawidłowego używania.  

 
 

ZMIANA UMOWY 
 

§ 12 
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20120 roku, Nr 

113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:  
1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot 

zamówienia w przypadku, gdy ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy         
w zakresie wysokości stawek podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia,  

2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez 
zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),  

3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania poszczególnych 
elementów przedmiot umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest 
niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależnie od stron umowy 
lub których strony umowy przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie 
uniknąć ani przewidzieć. 
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2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 13 
1. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy strony będą się starać                            

rozstrzygać polubownie. 
2. W przypadku, gdy sporu nie da się rozstrzygnąć w drodze polubownej strony poddają go 

rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd w Jarocinie. 
 

§ 14 
W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo 
zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.  
 

§ 15 
1. Załączniki do niniejszej umowy stanowią: 

a) załącznik nr 1 – Protokół zdawczo – odbiorczy. 
b) oferta Wykonawcy. 
c) SIWZ. 

2. Załączniki wymienione w ust. 1 stanowią integralną część umowy. 
 

§ 16 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
    ............................................      ........................................................ 

Wykonawca      Zamawiający 
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................................................ 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 
 

 
WYKAZ USŁUG ZREALIZOWANYCH  
W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT 

 

Przedmiot zamówienia Data i miejsce 
realizacji usługi Zamawiający Wartość 

brutto 
1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

6. 
 

   

7. 
 

   

8. 
 

   

9. 
 

   

10. 
 

   

 
 
W załączeniu …….*  dokumentów potwierdzających, że w/w usługi zostały 
wykonane należycie lub są wykonywane  
 
............................ , dn. ..................... . 
 

                                                   ........................................................... 
                                                                                  (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy 

                                                                              lub posiadających pełnomocnictwo) 

  

* ilość 


