Załącznik Nr 1 do SIWZ

OFERTA CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w postępowaniu pn.
„Odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Kołbaskowo”
………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Wykonawcy)

adres ……………………………………………………………………………………….........
tel ……………………………. fax ………………………, e-mail: …………………………...
1. Zobowiązujemy się wykonywać przedmiot zamówienia określony w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
a) ……………....................... zł brutto za wywóz 1m³ odpadów w kontenerze,
słownie cena brutto: ………………………………………………………………. .
b) ……………....................... zł brutto za wywóz 1m³ odpadów zebranych ręcznie
(np.. w przypadku przeładowania kontenera),
słownie cena brutto: ………………………………………………………………. .
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
3. Oświadczamy, że dokonaliśmy analizy zamówienia.
4. Oferta została złożona na …………. zapisanych, trwale spiętych i kolejno
ponumerowanych stronach od nr ……… do nr …………

………………………………................
…………………………………………
(Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych)
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
…………………………………………………………………
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego trybie przetargu nieograniczonego na:
„Odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Kołbaskowo”

-

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.

……………………………………………..
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

UMOWA Nr ……/2011
Zawarta w dniu ………………………… 2011 r. w Kołbaskowie pomiędzy:
1.Gminą Kołbaskowo reprezentowaną przez:
Małgorzatę Schwarz

-

Wójta Gminy

zwanym dalej Zamawiającym a
2. ……………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na podstawie
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. z późniejszymi zmianami.
§2
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje obowiązek podstawienia i odbioru
kontenerów na odpady wielkogabarytowe z terenu gminy Kołbaskowo w terminach
określonych w Załączniku Nr 4 SIWZ. Kontenery należy podstawić w wyznaczonym
terminie w godzinach porannych najpóźniej do godz. 9:00.
2. Wykonawca ma obowiązek odbioru nadprogramowych odpadów wynikających z
przeładowania kontenera.
3. Wykonawca ma obowiązek po wykonaniu przedmiotu zamówienia i zgłoszeniu
zakończenia prac, załączenia dokumentacji fotograficznej wraz z wykazem ilości m³
odebranych odpadów dla poszczególnych miejscowości wg załącznika nr 5 do siwz.
4. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi z terenu całej gminy Kołbaskowo zgodnie z
harmonogramem podstawienia i odbioru kontenerów na odpady wg załącznika nr 4 do
SIWZ.
§3
1. Strony ustalają całkowite zryczałtowane wynagrodzenie umowne:
a) ……………....................... zł brutto za wywóz 1m³ odpadów w kontenerze, słownie
cena brutto: ………………………………………………………………. .
b) ……………....................... zł brutto za wywóz 1m³ odpadów zebranych ręcznie (np..
w przypadku przeładowania kontenera),
słownie cena brutto: ………………………………………………………………. .
2. Materiały i elementy eksploatacyjne nie wchodzą w skład ceny umownej.
3. Podstawą zapłaty będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę, po wykonaniu
przedmiotu zamówienia zgłoszenia zakończenia prac i załączenie dokumentacji
fotograficznej wraz z wykazem ilości m³ odebranych odpadów dla poszczególnych
miejscowości.
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4. Płatność za przedmiot umowy będzie następować w terminie 14 dni od dnia doręczenia
faktury VAT Zamawiającemu.
§4
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.10.2011r. do dnia 31.10.2011 r.
§5
1. Każda ze stron może w formie pisemnej rozwiązać umowę z zachowaniem trzydniowego
okresu wypowiedzenia.
2. Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem jej
nieważności.
3. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
niewykonywania umowy przez Wykonawcę.
§6
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) zwłoki w wykonywaniu przedmiotu umowy – w wysokości 5% wynagrodzenia
Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki,
2) nienależyte wykonanie umowy – w wysokości 5%.
§7
W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
Oferta wykonawcy,
Prawo Zamówień Publicznych,
Przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Wszelkie spory mogące wystąpić z zawarcia i wykonywania umowy rozstrzyga Sąd
Powszechny w Szczecinie.
§9
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej strony.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

HARMONOGRAM PODSTAWIENIA I ODBIORU KONTENERÓW NA ODPADY
WIELKOGABARYTOWE
W dniach 07-08, 14-15 i 21-22 października b.r. na terenie Gminy Kołbaskowo
odbędzie się 2- dniowa akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ramach której wg
poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne
kontenery na odpady:
L.p

Miejscowość

1.

Pargowo
Kamienic
Moczyły
Rosówek
Kołbaskowo

Siadło Górne
Sidło Dolne
Kurów

2.

Ustowo
Przecław

Warzymice
Będargowo

3.

Karwowo
Smolęcin
Barnisław
Bobolin
Warnik
Małe Stobno
Stobno
Przylep
Ostoja
Rajkowo

Wielkość kontenerów i miejsce
podstawienia
- przy przystanku 7m3
- przy placu zabaw 12m3 + 7m3
- przy pojemnikach do selekt. zbiórki 12m3
- przy pojemnikach do selekt. zbiórki 7m3
- okolice przystanku – przy słupie
ogłoszeniowym 10m3
- przy pojemnikach do selekt. zbiórki –
szkoła 10m3
- przy pojemnikach do selekt. zbiórki - sklep
7m3
- przy parku 12m3 + 7m3
- przy przepompowni ścieków 12 m3 + 7m3
- za przystankiem, przy pojemnikach do
selekt. zbiórki 12m3
- przy przepompowni ścieków 10m3
- przy ul. Na klifie – nowe osiedle domów
7m3
- przy placu zabaw 12m3 + 7m3
- przy bloku 41-49 – parking 12m3
- osiedle Zielone-Pole – pas zieleni przy
murze 12m3
- przy basenie przeciwpożarowym 10m3
- za przystankiem obok pojemników do
selekt. zbiórki 12m3 + 10m3
- przy placu zabaw 12m3
- przy szkole-przystanek 10m3
- przy placu zabaw 12m3 + 7m3
- przy straży pożarnej(świetlicy) 12m3
- przy świetlicy 12m3 + 7m3
- przy blokach 12m3
- przy placu zabaw 12m3
- przy placu zabaw,boisku 10m3
- przy przystanku 7m3
- przy placu zabaw/boisku 12m3 + 10m3
- przy przystanku 12 m3
- przy placu zabaw 12m3
- przy boisku 12m3 + 10m3
- w miejscu poprzedniej lokalizacji
pojemników do selekt. zbiórki 12m3

Podstawienie
kontenerów

Odbiór
kontenerów

07.10.2011r.
do godz. 9.00

08.10.2011
godz. 18.0019.00

14.10.2011r.
do godz. 9.00

15.10.2011
godz. 18.0019.00

21.10.2011r.
do godz. 9.00

22.10.2011
godz. 18.0019.00
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

Wykaz ilości m3 odebranych odpadów dla poszczególnych miejscowości.

L.p

1.

2.

3.

Miejscowość Ilość m3
odpadów w
kontenerze
Pargowo
Kamienic
Moczyły
Rosówek
Kołbaskowo
Siadło
Górne
Sidło Dolne
Kurów
Ustowo
Przecław
Warzymice
Będargowo
Karwowo
Smolęcin
Barnisław
Bobolin
Warnik
Małe Stobno
Stobno
Przylep
Ostoja
Rajkowo

Ilość m3 odpadów
nadprogramowych
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