Załącznik Nr 1 do SIWZ

............................................................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W związku z przetargiem nieograniczonym pn.
„Usługi w zakresie wywozu odcieków
z terenu składowiska odpadów w Smolęcinie”
będąc uprawnionym(i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w
imieniu Wykonawcy, którym jest:
.......................................................................................................................................................
adres …………………………, tel. …………….. fax ………………, e-mail: ……………..
składam(y) niniejszą ofertę:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
brutto ....................................................... zł/ 1 m³
słownie cena brutto: ..........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..
Ponadto oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
b) jesteśmy/nie jesteśmy * podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) – nasz
NIP: ...................................................................................................................

...............................................................
(miejsce, data)

...............................................
(podpisy i pieczęcie)
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

.................................................................................................
(pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p. n.:
„Usługi w zakresie wywozu odcieków
z terenu składowiska odpadów w Smolęcinie”
będąc uprawnionym(i) do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta oraz zgodnie z art.
22 ust 1 i art. 24 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych dnia 29 stycznia 2004 r.
oświadczam(y), że:

-

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

-

posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie
innych podmiotów - do udostępnienia potencjału

technicznego i osób zdolnych do

wykonania zamówienia,
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
-

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych).

-

nie zalegam w płatnościach podatku do Urzędu Skarbowego i opłat w ZUS.

..............................................................
(miejsce, data)

..........................................
(podpisy i pieczęcie)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

UMOWA Nr

……../2011

W dniu ………. ……….2011 r. w Kołbaskowie pomiędzy
Gminą Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo reprezentowaną przez:
Wójta Gminy - Małgorzatę Schwarz

zwanym dalej w tekście „ZAMAWIAJĄCYM”
a ………………………………………………………………………………..
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”,
Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wywozu odcieków z terenu nieczynnego
składowiska odpadów w Smolęcinie. Usługa obejmuje opróżnianie zbiornika minimum jeden
raz dziennie w ilości 10 m³ lub więcej w razie wystąpienia konieczności. Usługa będzie
wykonywana również w niedziele i święta. Orientacyjna ilość m³ do wywożenia w trakcie
trwania umowy wynosi 7.500 m³.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami i na
warunkach określonych w:
1) niniejszej umowie,
2) ofercie Wykonawcy,
3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3. Częściami składowymi niniejszej umowy są następujące dokumenty, stanowiące jej
integralną część:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
§ 2 TERMINY REALIZACJI

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi – od
dnia 01 lutego 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
§ 3 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalają wynagrodzenie umowne w wysokości: ……………………………zł
brutto za 1 m³ (słownie: ……………………), zgodnie z ofertą Wykonawcy,
obejmującej wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
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2. Całkowite roczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie
maksymalnie ………….
§ 4 ZASADY PŁATNOŚCI

1. Rozliczenie wykonania zlecenia realizowanego w ramach niniejszej umowy nastąpi na
podstawie faktury VAT wystawionej po realizacji zlecenia i potwierdzeniu faktury przez
pracownika Urzędu Gminy.
2. Upoważnionym do potwierdzenia faktury jest pracownik UG pan Mariusz Kuźniewski.
3. Rachunek realizowany będzie przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty jego
doręczenia do Zamawiającego. Za termin zapłaty powyższych faktur uważa się dzień
dokonania przelewu na rachunek Wykonawcy.
§ 6 KARY UMOWNE

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1) zwłokę w wykonaniu poszczególnych zleceń – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
przysługującego za określone zlecenie, za każdy dzień zwłoki,
2) nienależyte wykonanie umowy – 5% wynagrodzenia.
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany postanowień w nin. umowie i jej załącznikach wymagają pod rygorem
nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w czasie jej trwania w kwestiach
dotyczących częstotliwości opróżniania zbiornika w razie wystąpienia takiej potrzeby.
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla
Zamawiającego.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie w
szczególności:
- Oferta cenowa Wykonawcy,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami,
- Kodeks Cywilny.
§8

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem
jednego egzemplarza dla Wykonawcy i dwóch egzemplarzy dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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