ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Grunwaldzka 41
55-120 Oborniki Śląskie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Na dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. w Obornikach Śląskich.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów ustalonych
na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych.
Podstawą prawną do zastosowania trybu przetargu nieograniczonego przy wyborze
najkorzystniejszej oferty są przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.).

ZATWIERDZAM
Prezes Zarządu
Arkadiusz Poprawa

Oborniki Śląskie, dnia 31. 03. 2009 roku

I.

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
godz. pracy: 7.00 – 15.00 dni robocze
nr tel. - (071) 310-18-64, nr fax. - (071) 310-14-72
Internet: www.zgk-oborniki.pl
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy
Nr konta bankowego: 48 9583 0009 0000 0130 2000 0001
NIP: 915-15-93-209
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 )

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy Sukcesywnych dostaw nowych
pojemników plastikowych
240l z PEHD - ilość 30 szt.
CPV - 34.92.84.80-6
- wykonane z PEHD - polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, odporne na niskie
temperatury, udary mechaniczne, chemikalia i promienie UV
- kolor zielony
- z klapą wyposażoną w uchwyt do jej podnoszenia
- pojemniki powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż rok przed datą dostawy, zgodnie z
normą PN-EN 840 i posiadać atest PZH
- pojemniki powinny być przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki
posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową
- pokrywa wyposażona we wzmocnienie
- pojemniki winny być wyposażone w systemy jezdne
- pojemniki powinny spełniać normy hałasu z wytycznymi EU 2000/14

120l z PEHD – ilość 300 szt.
CPV - 34.92.84.80-6
- wykonane z PEHD - polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, odporne na niskie
temperatury, udary mechaniczne, chemikalia i promienie UV
- kolor zielony
- z klapą wyposażoną w uchwyt do jej podnoszenia
- pojemniki powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż rok przed datą dostawy, zgodnie
z normą PN-EN 840 i posiadać atest PZH
- pojemniki powinny być przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki
posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową
- pokrywa wyposażona we wzmocnienie
- pojemniki winny być wyposażone w systemy jezdne
- pojemniki powinny spełniać normy hałasu z wytycznymi EU 2000/14

60l z PEHD – ilość 60 szt.
CPV - 34.92.84.80-6
- wykonane z PEHD - polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, odporne na niskie
temperatury, udary mechaniczne, chemikalia i promienie UV
- kolor zielony
- z płaską klapą wyposażoną w uchwyt do jej podnoszenia
- pojemniki powinny być wyprodukowane nie wcześniej rok przed datą dostawy, zgodnie z
normą PN-EN 840 i posiadać atest PZH
- pojemniki powinny być przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki
posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową
- pokrywa wyposażona we wzmocnienie
- pojemniki winny być wyposażone w systemy jezdne
- pojemniki powinny spełniać normy hałasu z wytycznymi EU 2000/14
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości pojemników, co nie może
stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia w całości lub w części zamówienia
podwykonawcom
3.2 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy Sukcesywnych Dostaw
fabrycznie nowych metalowych pojemników 1100l – ilość 10 szt.
CPV - 34.92.84.80-6
- pojemniki metalowe 1,1m³ wykonane z blachy o grubości min. 2 mm,
- ocynkowane ogniowo, nie malowane,
- dno pojemników z odpływem,
- pokrywa półokrągła.
- pojemnik ma mieć uchwyty umożliwiające przemieszczanie pojemnika.
- pojemniki mają być wyposażone w kółka jezdne, ogumione o śr. 200 mm na obrotnicach
ułożyskowane podwójnie,
- przy każdym pojemniku ma być zamontowana blokada min. jednego koła.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości pojemników, co nie może
stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia w całości lub w części zamówienia
podwykonawcom
Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:
Zakład Oczyszczania Miasta ul. Wąska 10 w Obornikach Śląskich
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących
nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego
7. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia w całości lub w części zamówienia
podwykonawcom
8. Wymagania stawiane Wykonawcy:
8.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
8.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
8.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
8.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych
ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
8.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
9. Wymagania organizacyjne
Zamawiający będzie uzgadniał telefonicznie dostawy pojemników z Wykonawcą zamówienia
10. Wymagania dot. gwarancji: minimum 12 miesięcy
11. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedną lub większą
liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - zadania od 1 do 2.
12 Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania,
jednak nie więcej niż dopuszczalna liczba zadań.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego uzależniona jest od bieżącego
zapotrzebowania i będzie realizowana w systematycznych dostawach.
2. Zamówienie będzie realizowane do 30.04.2010 r.
V. Opis części zamówienia w przypadku składania ofert częściowych.
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych
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VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
VII Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VIII. Informacje dotyczące umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
IX. Informacje dotycząc ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
X. Informacje dotyczące zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej
XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, który
stanowi, że wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają:
a) wykonawcy, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu
wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
b) wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
likwidacji majątku upadłego;
c) wykonawcy, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości
płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu;
d) wykonawcy ( osoby fizyczne, wspólnika w spółkach jawnych, partnera lub członka
zarządu w spółkach partnerskich, komplementariusza w spółkach komandytowych
oraz komandytowo – akcyjnych, urzędującego członka organu zarządzającego osób
prawnych ) których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
e) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;
f) wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3;
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g) wykonawcy, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z
przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;
h) wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
i) wykonawcy, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub
złożone dokumenty zawierają błędy;
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 Ustawy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy, nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
3. Zamawiający uzna, że Wykonawca:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy, nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonuje, minimum trzy dostawy pojemników na odpady
komunalne o wartości nie mniejszej od wartości przedmiotu niniejszego zamówienia
oferowanej przez Wykonawcę (każda z dostaw).
c) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż cena złożonej oferty.
4. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt.
XII niniejszej SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca
spełnił.
5. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lub 2 ustawy oraz odrzuceniem oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy.
6. Ocena Wykonawcy pod względem formalnym dokonana będzie po otwarciu ofert, a przed
ich oceną merytoryczną.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku
konsorcjum wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca,
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którego ofertę wybrano, przed zawarciem umowy dostarczy umowę między podmiotami
występującymi wspólnie.
8. Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron, cel działania,
sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z
nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności
wykonawców);
9. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z
przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie
podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-8 i 10 ( podmioty
zbiorowe dodatkowo pkt 9 ) oraz art. 24 ust. 2 Ustawy.
10. Zamawiający dopuszcza, aby warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy i pkt.
XI 2 b i c S.I.W.Z., spełniał jeden lub wszyscy łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o zamówienie publiczne załączając do oferty wymagane dokumenty i oświadczenia
świadczące o łącznym spełnieniu wymogów.
XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenia i dokumenty, jakie winien złożyć Wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
a) Oświadczenie, wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych oraz spełnia warunki
określone w art. 22 ust. 1 i 2 Ustawy - zał. nr 2;
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje, minimum trzy dostawy pojemników na odpady
komunalne o wartości nie mniejszej od wartości przedmiotu niniejszego zamówienia
oferowanej przez Wykonawcę (każda z dostaw). wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców ora załączenia dokumentów
potwierdzających, że te dostawy wykonane zostały należycie – potwierdzenie
spełnienia warunku określonego w pkt XI 2 b s.i.w.z.; - wg wzoru zał. nr 5.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć dokumenty
wymienione w pkt XI 1 c, s.i.w.z. świadczące o spełnieniu warunków przez jednego
przedsiębiorcę lub wszystkich łącznie .
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
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XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia, wnioski o wgląd do ofert oraz
informacje w niniejszym postępowaniu, zamawiający i wykonawcy przekazują w formie
pisemnej ( zamawiający dopuszcza składanie wniosków lub zawiadomień za pomocą
telefaksu, którego treść dotrze w terminie i niezwłocznie będzie potwierdzona
pisemnie).
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści
SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na piśmie wszystkim zidentyfikowanym
uczestnikom postępowania oraz zamieści taką informację na własnej stronie
internetowej http://www.zgk-oborniki.pl, pod warunkiem, że pytanie dot. s.i.w.z.
wpłynęło do zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, bez
ujawniania źródła zapytania.
4. Zawiadomienia dotyczące wyboru oferty, wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia
oferty zamawiający prześle Wykonawcom, zamieści na tablicy ogłoszeń w swojej
siedzibie w miejscu ogólnie dostępnym i własnej stronie internetowej.
5. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w sprawie wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający będzie się
kontaktował z wyznaczonym pełnomocnikiem.
7. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcą jest:
* w sprawach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia informacji
udziela: Marta Pasek-Zarzycka tel. (071) 310-18-64, od poniedziałku do piątku w
godzinach od 9.00 – 10.00
* w sprawach technicznych informacji udziela Mirosław Watras – Kierownik ZOM
tel. (071) 310-94-65 lub 607-990-270, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00 – 10.00.
XIV. WADIUM:
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej
7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 30 dni.
XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
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1. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim oraz walucie PLN, pismem trwałym, na
formularzu wg wzoru zał. nr 1.
3. Treść oferty winna odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.
5. Oferta musi być w całości zszyta lub spięta w teczkę.
6. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane zgodnie z kolejnością podaną w
opracowanym formularzu ofertowym, opieczętowane i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania wykonawcy ( wymienione w dokumencie
potwierdzającym status prawny wykonawcy ).
7. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika wykonawcy lub inną osobę
upoważnioną, do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub
upoważnienie, pod rygorem odrzucenia oferty.
8. Zapisane strony oferty powinny być ponumerowane cyframi arabskimi. Wszystkie
strony oferty oraz ewentualne poprawki naniesione w ofercie muszą być parafowane
przez osobę podpisującą ofertę.
9. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy oraz podpisane i
opieczętowane.
10. Wykonawca może zastrzec informacje, których ujawnienie narusza ważny interes
państwa, ważne interesy handlowe, tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o czym powinien zaznaczyć
wypełniając formularz ofertowy oraz dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr
5 do specyfikacji. W takim przypadku wykonawca winien złożyć kopię oferty
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania
wykonawcy, zawierającą informacje stanowiące tajemnicę, z dopiskiem na kopercie „
ZAWIERA INFORMACJE NIEJAWNE ”.Wykonawca nie może zastrzec
informacji, które są obwieszczone do publicznej wiadomości.
11. Oferta powinna być umieszczona w dwóch kopertach – wewnętrznej i zewnętrznej.
Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na zamawiającego z napisem
„Dostawa pojemników na odpady komunalne. Nie otwierać przed dniem 09. 04.
2009r. do godz. 10:30 ”. Kopertę wewnętrzną należy opisać jak wyżej oraz umieścić
adres zwrotny wykonawcy.
12. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA”.
13. Niedopuszczalne jest, aby jeden z Wykonawców występujących wspólnie ubiegał
się o udzielenie tego samego zamówienia i składał własną ofertę.
14. Oferty, których treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, będą odrzucone.
XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty można złożyć osobiście lub dostarczyć pocztą do siedziby zamawiającego –Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 41, 55-120 Oborniki Śląskie w
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SEKRETARIACIE. Godz. pracy sekretariatu 7.00 – 15.00 w dni robocze od
poniedziałku do piątku.
2. Termin składania ofert upływa dnia 09.04.2009 r. o godz. 10.00.
3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.04.2009 r. o godz. 10.30 – w siedzibie
zamawiającego przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Obornikach Śląskich w gabinecie Prezesa
Zarządu.
4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
6. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane
przed upływem terminu składania ofert.
XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cenę oferty wykonawca podaje w złotych polskich.
2.
Cenę oferty należy podać na podstawie kalkulacji z podaniem cen jednostkowych
(jako cenę netto, do której należy dodać wartość należnego podatku VAT, po
zsumowaniu podać cenę brutto) a następnie należy podać wartość netto, do której
należy dodać wartość należnego podatku VAT, po zsumowaniu podać cenę brutto
dla przewidywanej ilości pojemników – całość zsumować (netto, VAT, brutto) - wg.
zał. nr 4 do siwz).
3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą
odrzucone.
4.
W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty, których poniesienie niezbędne
jest do prawidłowego wykonania zamówienia publicznego ( podatek VAT, płace,
okres gwarancji, koszt transportu, koszty komunalne, ubezpieczenie działalności
gospodarczej i inne ).
5.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie
ustalonego podatku VAT.
6.
Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zamawiający będzie poprawiał zgodnie z
art. 87 ust. 2 pkt 2 Prawa zamówień publicznych

XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY. ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB
OCENY OFERT:
1. KRYTERIA WYBORU OFERT:
CENA BRUTTO

- 100 %

2. SPOSÓB OCENY:
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A) Kryterium CENA BRUTTO ocenione będzie wg wzoru:
Cmin
Pc = ------------------------ x 100 x Wk
Co
Pc - punkty uzyskane przez oceniane oferty
Cmin – najniższa cena wśród ocenianych ofert
Co - cena oferty ocenianej
Wk - waga procentowa kryterium
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie
ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować
cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Zamawiający zawiadomi pisemnie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz zamieści zawiadomienie w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej
www.zgk-oborniki.pl
2. O terminie zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi telefonicznie Wykonawcę,
którego ofertę wybrano.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
4. Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wniesie
zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
5. Przygotowanie umowy z załącznikami jest obowiązkiem Wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana.
XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący zał. nr 6
do niniejszej specyfikacji.
Określona ilość pojemników jest ilością maksymalną, zamawiający zastrzega sobie prawo
zakupu mniejszej ilości pojemników co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez
wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Zakupy będą realizowane sukcesywnie według
potrzeb zamawiającego.
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XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku, przysługują środki ochrony prawnej, określone
w dziale VI Prawa zamówień publicznych.
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu
oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest
obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
3. Wykonawca może wnieść protest do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w
którym powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest
uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że
mógł zapoznać się z jego treścią.
4. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie
Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz
okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
6. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot
nieuprawniony lub protest jest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust.6 Ustawy.
7. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest będzie
dotyczył treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści ją również na stronie
internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja.
XXIV. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJACEGO:
1. przetargi@zgk-oborniki.pl
2. www.zgk-oborniki.pl
XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZXONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM
A WYKONAWCĄ:
Rozliczenia dokonywane będą w walucie PLN.
XXVI ZAŁĄCZNIKI:
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Załączniki nr 1: Formularz cenowy.
Załącznik nr 2:

Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez
Zamawiającego
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Załącznik nr 3:

Zastrzeżenie o ochronie praw własności intelektualnej i tajemnicy
handlowej.

Załącznik nr 4:

Formularz ofertowy.

Załącznik nr 5:

Wykaz wykonanych dostaw pojemników na odpady komunalne.

Załącznik nr 6-A:

Wzór umowy na dostawę pojemników plastikowych.

Załącznik nr 6-B:

Wzór umowy na dostawę pojemników metalowych
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Załącznik Nr 1
..........................dnia........................
/pieczęć Oferenta/

FORMULARZ CENOWY
Wyrażam chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Sukcesywne dostawy pojemników na odpady komunalne”
Oferent:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
nazwa firmy

Adres Oferenta:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu:
................................................................................................................………………………
Telefon: .........................................................
Fax .........................................................
1. Oferujemy wykonanie poszczególnych części zamówienia:

Cena jednostkowa
Lp

Przedmiot

.

zamówienia

[PLN]

NETTO

VAT
[%]

BRUTTO

Wartość zamówienia
Planowan

[PLN]

a ilość
[szt.]

1

Pojemniki plastikowe
zielone z płaską
pokrywą o
pojemności 240 l

30

2

Pojemniki plastikowe
zielone z płaską
pokrywą o
pojemności 120l

300

NETTO

VAT
[%]

BRUTTO

Pojemniki plastikowe
zielone z płaską
pokrywą o
pojemności 60l

3

60

Razem

…………………………………………….

(Podpis

Zadanie nr 2 Sukcesywna dostawa nowych metalowych pojemników ocynkowanych ogniowo
1100l
Cena jednostkowa

Lp.

[PLN]

ilość

zamówienia
NETTO

1

Planowana

[PLN]

Przedmiot

Wartość zamówienia

VAT
[%]

[szt.]

BRUTTO

Pojemniki
ocynkowane
ogniowo 1100l

NETTO

VAT
[%]

BRUTTO
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Razem

______________________

______________________________

Miejscowość, data

Pieczątki/podpisy uprawnionych osób

Załącznik nr 2
ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Grunwaldzka 41
55-120 Oborniki Śląskie
WYKONAWCA:

……………………………………………………..
…………………………………………………….
…………………………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez zamawiającego określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z
2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 )
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ja (imię i nazwisko) : .................................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy): ...........................................
.......................................................................................................................................................
oświadczam, że:
1) posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,* jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa
zamówień publicznych, ponieważ:
a) w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody nie
wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością;
b) nie otwarto wobec nas likwidacji i upadłości nie ogłoszono;
c) nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne;

d) nie skazano prawomocnie ( osób fizycznych, wspólnika w spółkach jawnych, partnera lub
członka zarządu w spółkach partnerskich, komplementariusza w spółkach komandytowych oraz
komandytowo – akcyjnych, urzędującego członka organu zarządzającego osób prawnych )* za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
e) nie orzeczono sądownie, zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, na podstawie
przepisów ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz. U. Nr 197, poz. 1661 );
f) spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3;
g) nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego
postępowania i nie posługiwaliśmy
się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;
h) wszystkie złożone informacje dotyczące postępowania są prawdziwe;
i) złożyliśmy wymagane oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i
dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków;

..............................................................
miejsce i data

.........
………………………………………..
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 3
ZASTRZEŻENIE OCHRONIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
I TAJEMNICY HANDLOWEJ
I. W imieniu firmy oświadczam, że:
* - nie zgłaszam zastrzeżeń ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy
handlowej w stosunku do informacji zawartych w ofercie:
* - zgłaszam zastrzeżenia ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej
w zakresie:
……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
II. W związku ze zgłoszeniem w / w zastrzeżeń oświadczam, że:
1. Wymienione wyżej informacje nie wchodzą w zakres informacji składanych w rejestrach
sądowych przez spółki i przedsiębiorstwa, nawet jeżeli nasza firma nie jest zobowiązana do
składania takich dokumentów w rejestrach sądowych.
2. Informacje te nie dotyczą wymagań stawianych przez zamawiającego wykonawcom jako
warunki przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i kryteriów
wyboru.
3. Informacje powyższe nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły również materiałów
promocyjnych i podobnych, nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych i
administracyjnych w trybie jawnym.
4. Przekazuję niniejszą ofertę w całości w trybie przewidzianym dla informacji jawnych. Część
niejawna została wydzielona i ujęta w kopii oferty potwierdzonej za zgodność z oryginałem –
jako drugi egz. oferty opisany „ ZAWIERA INFORMACJE ZASTRZEŻONE ”
5. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku gdyby warunki wymienione w pkt 1 – 4 nie zostały
dochowane oferta będzie odrzucona.
UWAGA! W przypadku nie zgłaszania zastrzeżeń ochrony praw własności intelektualnej i
tajemnicy handlowej – część II należy przekreślić i parafować.

……………………………………..
miejsce, data

……………………………………..
podpis i pieczęć osoby uprawnionej

* niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 4
………………………..
pieczęć firmy

FORMULARZ OFERTOWY
1. Nazwa i siedziba wykonawcy: ...........................................................................................
...................................................................................................................................................

telefon ( faks ) :

...............................................; ................................................................

2. Status prawny wykonawcy, sposób reprezentacji: ...........................................................
.................................................................................................................................................
3. REGON : ..........................................................
4. NIP: ..................................................................
5. Nazwa i siedziba banku, nr rachunku bankowego wykonawcy:....................................
...................................................................................................................................................
6. Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia ( wpisać nazwę ) …………………..
…………………………………………………………………………………………wynosi:
Zadanie nr 1
netto - …………… zł. słownie: …………………………………………………………………
wys. VAT - ………….. zł słownie: …………………………………………………………….
brutto - …………… zł słownie: ……………………………………………………………….
Zadanie nr 2
netto - …………… zł. słownie: …………………………………………………………………
wys. VAT - ………….. zł słownie: …………………………………………………………….
brutto - …………… zł słownie: ……………………………………………………………….
7. Okres gwarancji: …………………………………………………………………… miesięcy
słownie: ……………………………………………………………………………… miesięcy
8. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30. 04. 2010r
9. Warunki płatności: Przelew do 14 dni
10. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z projektem umowy i zobowiązuję się w
przypadku wybrania mojej oferty do jej zawarcia na warunkach określonych
w projekcie, w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.

12. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
13. Oświadczam, że pozostaję związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
14.

W przypadku otrzymania zamówienia, koordynatorem nadzorującym realizację
postanowień umownych zostanie
Pan(i):....................................................................................................................................

telefon kontaktowy...............................................................................................................
15.

Zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej
oferty.

16. Załączniki stanowiące integralną część oferty:
1 …………………………….
2…………………………….
3.……………………………

……………………………………..
miejsce, data

……………………………………..
podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Załącznik Nr 5
...........................................
(pieczęć wykonawcy)
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
dostaw pojemników na odpady komunalne o wartości
nie mniejszej od wartości przedmiotu niniejszego zamówienia oferowanej przez Wykonawcę
(każda z dostaw)
(należy wykazać się zrealizowanymi, co najmniej trzema takimi dostawami)

L.p.

Zamawiający
(pełna nazwa i adres)

Wartość zamówienia
[PLN]

Przedmiot zamówienia

Okres realizacji
zamówienia
od [miesiąc – rok]
do [miesiąc – rok]

1

2

3

4

5
W załączeniu do wykazu przedkładam dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie:
1.
2.
3.
4.
5.

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

.........................................................
(Miejscowość, data)

…………………….……………………
podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Załącznik nr 6 -A
...........................dnia...............................
---------------------------------------Pieczęć wykonawcy

WZÓR UMOWY
Zawarta w Obornikach Śląskich w dniu ………………… r. pomiędzy Zakładem Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. , 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Grunwaldzka 41, NIP 915-15-93-209
reprezentowaną przez :
Prezesa Zarządu– Arkadiusza Poprawę

zwany w dalszej części „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez :
…………………………………………………………………………………………………
zwany w dalszej części „Wykonawcą” o następującej treści :

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawy: Pojemników plastikowych na odpady
komunalne. W ilości nie większej niż podanej w SIWZ, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie
prawo zakupu mniejszej ilości pojemników, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez
wykonawcę jakichkolwiek roszczeń
2. Strony ustalają ceny netto:
1) Pojemnik 240l z PEHD – ……………… zł sztuka netto,
2) Pojemnik 120l z PEHD - ……………….. zł sztuka netto,
3) Pojemnik 60l z PEHD - …………………. zł sztuka netto.

3. Na wszystkie dostarczone pojemniki plastikowe Wykonawca udziela ..........................
miesięcznej gwarancji jakości liczonej od dnia odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiającego.

§2
1. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania niniejszej umowy, do dnia
30. 04. 2010r.
2. Dostawy będą realizowane w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni pracy Zamawiającego.
3. Dostarczanie przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie według zamówień
składanych przez Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem.
4. Wykonanie dostawy będzie każdorazowo potwierdzane pisemnie.

5. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do przyjmowania zamówień będzie Pan(i)
…………………................................. tel. .....................……….. fax. ......................................
6. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do udzielania zamówień będzie Pan(i)
Kierownik ZOM

Mirosław Watras

tel./ fax. (071) 310-94-65

7. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ul. Wąska 10, 55-120 Oborniki
Śląskie odbywać się będzie na koszt Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa
w § 5 ust. 1 umowy.
§3
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Pan(i)
Kierownik ZOM

Mirosław Watras

tel./ fax. (071) 310-94-65

2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawował(a) będzie Pan(i)
………....................……. tel. ………………........
§4
1. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług
(VAT). Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku (VAT).
2. NIP Wykonawcy:

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

NIP Zamawiającego:

915-15-93-2009

§5
1. Cena za realizację przedmiotu umowy (cena oferty) dla przewidywanej ilości sztuk
pojemników plastikowych wynosi:
NETTO: ............................

zł

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

……………………………………………………………………………………………. )
VAT:

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

BRUTTO:

%

tj.

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

złotych

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

zł

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

…………………………………………………………………………………………… )
w tym:

Cena jednostkowa
Lp

Przedmiot

.

zamówienia

1

Planowan

[PLN]

NETTO

VAT
[%]

Wartość zamówienia
[PLN]

a ilość

BRUTTO

Pojemniki plastikowe
zielone z płaską
pokrywą o pojemności
240 l

[szt.]

NETTO

VAT
[%]

BRUTTO

30

2

Pojemniki plastikowe
zielone z płaską
pokrywą o pojemności
120l

300

3

Pojemniki plastikowe
zielone z płaską
pokrywą o pojemności
60 l

60

Razem

2. Powyższe ceny netto obowiązywać będą przez cały czas trwania umowy. Stawka podatku
VAT naliczana będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu dostawy każdorazowej
partii pojemników.
§6
1. Strony dokonywać będą rozliczenia wykonywanych dostaw na podstawie faktur,
wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonych pojemników na odpady
komunalne.
2. Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy następować będą przelewem na wskazany
w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty
otrzymywania prawidłowo wystawionej

faktur VAT przez Zamawiającego wraz z

dokumentami potwierdzającymi wykonanie dostawy.

3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać
na wskazany rachunek bankowy określoną kwotę.
§7
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości pojemników, co nie może stanowić
podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń
§8
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy.
§9
.1 Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
§ 10
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Oferta wraz z załącznikami Wykonawcy stanowią integralna część niniejszej umowy.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik nr 6 -B
...........................dnia...............................
---------------------------------------Pieczęć wykonawcy

WZÓR UMOWY
Zawarta w Obornikach Śląskich w dniu ………………… r. pomiędzy Zakładem Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. , 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Grunwaldzka 41, NIP 915-15-93-209
reprezentowaną przez :
Prezesa Zarządu– Arkadiusza Poprawę
zwany w dalszej części „Zamawiającym”

a
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez :
…………………………………………………………………………………………………
zwany w dalszej części „Wykonawcą” o następującej treści :

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawy: Pojemników metalowych. W ilości nie
większej niż podanej w SIWZ, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej
ilości pojemników, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń
2. Strony ustalają ceny netto:
1) Pojemnik 1100l metalowy – ……………… zł sztuka netto,
3. Na wszystkie dostarczone pojemniki plastikowe Wykonawca udziela ..........................
miesięcznej gwarancji jakości liczonej od dnia odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiającego.

§2
8. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania niniejszej umowy, do dnia
30. 04. 2010 r.
9. Dostawy będą realizowane w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni pracy Zamawiającego.
10. Dostarczanie przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie według zamówień
składanych przez Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem.
11. Wykonanie dostawy będzie każdorazowo potwierdzane pisemnie.
12. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do przyjmowania zamówień będzie Pan(i)
…………………................................. tel. .....................……….. fax. ......................................

13. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do udzielania zamówień będzie Pan(i)
Kierownik ZOM

Mirosław Watras

tel./ fax. (071) 310-94-65

14. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ul. Wąska 10, 55-120 Oborniki
Śląskie odbywać się będzie na koszt Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa
w § 5 ust. 1 umowy.
§3
3. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Pan(i)
Kierownik ZOM

Mirosław Watras

tel./ fax. (071) 310-94-65

4. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawował(a) będzie Pan(i)
………....................……. tel. ………………........
§4
3. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług
(VAT). Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku (VAT).
4. NIP Wykonawcy:

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

NIP Zamawiającego:

915-15-93-2009

§5
2. Cena za realizację przedmiotu umowy (cena oferty) dla przewidywanej ilości sztuk
pojemników metalowych wynosi:
NETTO: ............................

zł

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

……………………………………………………………………………………………. )
VAT:

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

BRUTTO:

%

tj.

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

złotych

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

zł

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

…………………………………………………………………………………………… )
w tym:

Cena jednostkowa
Lp

Przedmiot

.

zamówienia

1

Planowan

[PLN]

NETTO

VAT
[%]

Wartość zamówienia
[PLN]

a ilość

BRUTTO

Pojemniki metalowe
1100l

[szt.]

NETTO

VAT
[%]

BRUTTO

10

Razem

2. Powyższe ceny netto obowiązywać będą przez cały czas trwania umowy. Stawka podatku
VAT naliczana będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu dostawy każdorazowej
partii pojemników.
§6
4. Strony dokonywać będą rozliczenia wykonywanych dostaw na podstawie faktur,
wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonych pojemników na odpady
komunalne.
5. Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy następować będą przelewem na wskazany
w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty
otrzymywania prawidłowo wystawionej

faktur VAT przez Zamawiającego wraz z

dokumentami potwierdzającymi wykonanie dostawy.
6. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać
na wskazany rachunek bankowy określoną kwotę.
§7
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości pojemników, co nie może stanowić
podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń
§8

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy.
§9
.1 Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
§ 10
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Oferta wraz z załącznikami Wykonawcy stanowią integralna część niniejszej umowy.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

