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

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
na dostawę pojemników komunalnych z PEHD
(CPV 34928480-6)

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów
ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych.

ZATWIERDZAM
Prezes Zarządu
Jarosław Sołowiej
Oborniki Śląskie, dnia 16.08.2011 r.

Podstawą prawną do zastosowania trybu przetargu nieograniczonego przy wyborze
najkorzystniejszej oferty są przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
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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
1 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity; Dz. U. z 2010 r., Nr 113,
poz.759; z późn. zm.). Ilekroć w niniejszej specyfikacji mowa jest o Ustawie należy
przez to rozumieć przepisy powoływanej w tym punkcie Ustawy.
2 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej kwot określonych w Rozporządzeniu wydanym na podstawie
art. 11 ust. 8 Ustawy.
3 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 3946 Ustawy.
Poza ww. ustawą podstawą prawną opracowania specyfikacji istotnych warunków
zamówienia są:
1.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 31 grudnia 2009 r., Nr 226, poz.
1817);
2.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 30 grudnia 2009 r., Nr 224, poz. 1796).
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego
transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy fabrycznie nowych
pojemników komunalnych z PEHD na kółkach, w kolorze zielonym,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
2. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego uzależniona jest od bieżącego
zapotrzebowania i będzie realizowana w sukcesywnych dostawach.
2. Zamówienie będzie realizowane w terminie 24 miesięcy od daty podpisania
umowy.
V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 20%
wartości zamówienia podstawowego.

VI. INFORMACJA O
I WARIANTOWYCH

MOŻLIWOŚCI

SKŁADANIA OFERT

1 Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.
2 Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.
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CZĘŚCIOWYCH

VII. Informacje dotyczące umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
VIII. Informacje dotycząc ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
IX. Informacje dotyczące zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej
X. 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;
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
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określone w art. 22 ust. 1 Ustawy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności – posiadać
koncesje na obrót paliwami.
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. 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.
4. 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.
5. Ocena Wykonawcy pod względem formalnym dokonana będzie po otwarciu ofert,
a przed ich oceną merytoryczną.
6. 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,
którego ofertę wybrano, przed zawarciem umowy dostarczy umowę między
podmiotami występującymi wspólnie.
7. 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);
8. 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.
9. 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.
XI. 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) opisy, ulotki pojemników.

str. 4

XII. 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. SIWZ 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: Mirosław Watras – kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta tel. (071)
310-18-64, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 10.00
XIII. WADIUM:
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
XIV. 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.
XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
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
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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 kopercie zaadresowanej na zamawiającego
z napisem „Dostawa pojemników komunalnych. Nie otwierać przed dniem
26.08.2011 r. do godz. 11:00 ”.
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.
XVI. 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 SEKRETARIACIE. Godz. pracy sekretariatu 7.00 – 15.00 w dni robocze
od poniedziałku do piątku.
2. Termin składania ofert upływa dnia 26.08.2011r. o godz. 10:30.
3 Otwarcie ofert odbędzie się dnia 26.08.201r. o godz. 11:00 – 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.
XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cena (obliczona do dwóch miejsc po przecinku) podana przez wykonawcę w
formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 jest wyrażoną w pieniądzu wartością
całego zamówienia.
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2. Ceną oferty za cały przedmiot zamówienia jest suma wartości brutto z
uwzględnieniem upustu w złotych (z VAT) dla każdego rodzaju pojemników przy
uwzględnieniu podanej przez Zamawiającego.
3. Obliczanie ceny oferty dokonać na podstawie formularza cenowego,.– zał. nr 3
4. Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą
odrzucone.
5. 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, koszty wydania kart flotowych i inne ).
6. 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.
7. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zamawiający będzie poprawiał zgodnie z
art. 87 ust. 2 pkt 2 Prawa zamówień publicznych.

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY. ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB
OCENY OFERT:
1. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający będzie dokonywał oceny poszczególnych ofert wg poniższych zasad:
Kryterium
Waga procentowa
Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia 100 %
2. SPOSÓB OCENY OFERT:
A) Kryterium Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ocenione
będzie wg wzoru:
Cmin
Pc = ------------------------ x 100 %
Co
Pc - punkty uzyskane przez oceniane oferty
Cmin – najniższa cena oferty brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia
wśród ocenianych ofert
Co - cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oferty ocenianej
Pc - punkty uzyskane przez oceniane oferty
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą
liczbę punktów.
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XIX. 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. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Termin
zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być krótszy jeżeli w
postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
3. Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wniesie
zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXI. 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 4
do niniejszej specyfikacji.
Określona ilość pojemników jest ilością maksymalną, zamawiający zastrzega sobie
prawo zakupu mniejszej ilości paliw co nie może stanowić podstawy do wnoszenia
przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Zakupy będą realizowane sukcesywnie
według potrzeb zamawiającego.
XXII. 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.
XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJACEGO:
1. przetargi@zgk-oborniki.pl
2. www.zgk-oborniki.pl
XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZXONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ:
Rozliczenia dokonywane będą w walucie PLN.
XXV ZAŁĄCZNIKI:
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez
zamawiającego
Załącznik nr 3: Formularz cenowy.
Załącznik nr 4: Wzór umowy.
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Załącznik nr 1
………………………..
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 wynosi: ……………… zł brutto
(słownie ...........................…………………………………………………………………..)
7. Warunki płatności: Przelew do 30 dni
8. 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.
9. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
10. Oświadczam, że pozostaję związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
11. Oświadczam, że nie uczestniczę w innej ofercie dotyczącej tego samego
postępowania.
12. Zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania
niniejszej oferty.
13. Załączniki stanowiące integralną część oferty:
1 …………………………….
2…………………………….
3.……………………………

……………………………………..
miejsce, data
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…………………………………………..
podpis i pieczęć osoby uprawnionej

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 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm. )
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
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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
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Załącznik nr 3

_________________________
pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

L.p.
1
2
3
4
5

Nazwa towaru

pojemność
ilość na
j.m.
w litrach
24 m-ce

pojemnik z PEHD
pojemnik z PEHD
pojemnik z PEHD
pojemnik z PEHD
pojemnik z PEHD

30
80
120
240
1100

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

cena
netto

10
12
80
10
10
Razem wartość
netto:

wartość
netto

%
Vat

cena
brutto

Razem wartość
brutto:

Do formularza ofertowego należy wpisać wartość wynikającą z podsumowania
pozycji „razem wartość brutto”.

______________________

______________________________

Miejscowość, data

Pieczątki/podpisy uprawnionych osób
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wartość
brutto

WZÓR UMOWY

Załącznik nr 4

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

§ 1
Przedmiotem umowy jest „Dostawa pojemników komunalnych” zgodnie ze złożoną ofertą,
będących przedmiotem zamówienia publicznego,
łącznie na kwotę: .......................... zł
(słownie: .....................................................) brutto.
§ 2
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki :
1/ pismo akceptujące wybór oferenta
2/ oferta Wykonawcy
3/ specyfikacja istotnych warunków zamówienia
§ 3
Wykonawca realizuje zamówienia opieczętowane pieczęcią firmową Zamawiającego
i podpisane przez upoważnione osoby. Wykonawca realizuje także zamówienia przesłane
przez Zamawiającego telefaksem lub faksem. Dopuszczalne jest składanie zamówień
telefonicznych, dla których odbiór dostawy jest potwierdzeniem złożonego zamówienia.
§ 4

Wykonawca dostarcza towar własnym transportem i na własne ryzyko bez dodatkowych
opłat, loco magazyn Zamawiającego.
Dostawy odbywać się będą w terminie 3 dni od momentu złożenia zamówienia, do godziny
14. Jeżeli dostawa wypadnie w dniu wolnym od pracy – dopuszcza się, aby dostawa nastąpiła
w pierwszym dniu roboczym, po wyznaczonym terminie.
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§5
1. Odbiór towaru przez Zamawiającego pod wskazanym przez niego adresem nastąpi przez
odcisk pieczęci firmowej Zamawiającego i czytelny podpis osoby odbierającej towar, co jest
równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia i odbiorem towaru.
2. Reklamacje jakościowe i ilościowe będą zgłaszane przez Zamawiającego natychmiast po
stwierdzeniu zaistnienia takiego faktu.
§ 6
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać jakichkolwiek wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy.
§ 7
1.Zamawiający zastrzega sobie realizację umowy na czas jej trwania według cen
ofertowych brutto.
2. Ceny przetargowe mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawek podatku VAT, na
podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych..
§ 8
1. Zapłata za towar będzie następować przelewem w terminie 30 dni od daty zrealizowania
zamówienia i otrzymania faktury, na konto:
......................................................................................................
2. Faktura (oryginał + kopia – egzemplarz dla zamawiającego) dostarczona będzie wraz
z towarem.
§ 9
W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie,
Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek za nieterminowe płatności w wysokości
ustawowej.
§ 10
W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wartości przedmiotu zamówienia.
§ 11
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w wysokości poniesionych strat.
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§ 12
Zgodnie z art. 144 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zakazuje się
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

§ 13
Umowa może ulec rozwiązaniu za uprzednim 2 miesięcznym wypowiedzeniem.

§ 14
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia ..................................... do dnia
......................................

§ 15
Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, ze względu na niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie jej
postanowień przez Wykonawcę.
§ 16
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą
polubownie, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy dla Zamawiającego.

Umowę sporządzono w dwóch
Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 17
jednobrzmiących

egzemplarzach

Umowę odczytano, przyjęto i podpisano.

Wykonawca :
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Zamawiający :

po

jednym

dla

