
S p e c y f i k a c j a  I s t o t n y c h  W a r u n k ó w

Z a m ó w i e n i a 

(SIWZ)

1. Nazwa i adres zamawiaj  ą  cego:  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie 

27-530 Ożarów, ul. Partyzantów 13,

Kontakt : tel. (015) 8611 051; fax (015) 8611 277 e-mail: g.ozarow@wiko.net.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na

podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U.

2007, Nr 223, poz. 1655 z póź. zmian. dalej ustawy). Wartość szacunkowa jest mniejsza

od kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1  Przedmiot zamówienia ,,Prasa do belowania odpadów''

3.2  Na przedmiot zamówienia składa się: Dostawa nowej prasy do belowania odpadów

3.3  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) belownica jednokomorowa;

b) nacisk: pionowy;

c) prasa elektro - hydrauliczna;

d) zasilanie: 230V/50Hz lub 400V/50Hz

e) siła zgniotu: minimum 3 ton;

f) wymiary beli: 700x500x600, 

g) możliwość prasowania odpadów: makulatura, plastik, butelki typu PET,

folia, puszki aluminiowe;

h) gwarancja: minimum 12 miesięcy;

i) instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim;

j) dokument lub oświadczenie, stwierdzające że urządzenie jest skonstruowane i przeznaczone do 

pracy zgodnie z zasadami BHP;

k) certyfikat techniczny oraz deklaracja zgodności;

3.4  Dostawa na koszt Dostawcy do siedziby Zamawiającego wraz ze szkoleniem pracowników.
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4.Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. Kod CPV

42.99.62.00-6

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin i miejsce wykonania  przedmiotu zamówienia.

Wybrany Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od podpisania umowy

8. Opis sposobu udziału w post  ę  powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania   

tych warunków:

8.1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:

• zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia 

ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,

• złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

8.2 O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy 

o spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają warunki, dotyczące:

8.2.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Na potwierdzenie należy złożyć:

Złożyć oświadczenie na załączonym druku.

8.2.2  posiadania wiedzy i doświadczenia;

Na potwierdzenie należy złożyć;

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składanie ofert,  a 

jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie  z  podaniem  ich  wartości 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy 

zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, 

jeżeli wykaże że wykonał co najmniej jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż wartość oferty. 

Do wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

8.2.3  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 

wykonania zamówienia, na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie na załączonym druku.

8.2.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie na załączonym druku.

Uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach 



zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest  udowodnić  zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia .

8.2.5 nie podlegają wykluczeniu

W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy składają:

a)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego 

nie  wcześniej  niż 6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  w  stosunku  do  osób 

fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

b)aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  że 

wykonawca  nie  zalega  z  opłaceniem  podatków,  lub  zaświadczenia,  że  uzyskał  przewidziane 

prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert,

c)aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem 

składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że  uzyskał  przewidziane 

prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

8.2.6 w przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze

(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w tym:

a) w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 

do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  pełnomocnictwo  do 

reprezentowania  postępowaniu  i  zawarcia  umowy.  W  związku  z  powyższym  niezbędne  jest 

przedłożenie  w  ofercie  dokumentu  zawierającego  pełnomocnictwo  w  celu  ustalenia  podmiotu 

uprawnionego  do  występowania  w  imieniu  wykonawców  w  sposób  umożliwiający  ich 

identyfikację.



b) w stosunku do spółki cywilnej, zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy, żąda przedłożenia w 

ofercie umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, 

wskazującego na  sposób reprezentowania  spółki.  Jeżeli  złożenie  oferty i  podpisanie  umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy 

spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty

wymagane  jest  jej  podpisanie  przez  wszystkich  wspólników  albo  wspólnika  umocowanego  w 

drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź  też 

przez pełnomocnika.

c) w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu.

d) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie  art.  24  ust.  1  ustawy wymagane jest  załączenie  do  oferty dokumentów dla  każdego 

konsorcjanta oddzielnie,

8.2.7. zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie 

załączonych do ofert dokumentów.

9. Informacje dotycz  ą  ce warunków składania ofert:  

9.1 Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w 

celu sporządzenia oferty.

9.2 Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

9.3 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Informacja o o  ś  wiadczeniach i dokumentach, jakie maj  ą   dostarczy  ć   Wykonawcy w celu   

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post  ę  powaniu  

10.1 Oferta musi zawierać:

a)formularz oferty zgodnie z załączonym drukiem(załącznik do SIWZ)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile 

upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty – pełnomocnictwo należy 

przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

b)oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do SIWZ o spełnieniu wymagań z art. 22 ust. 

1 oraz że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy

c)wykaz  wykonanych  dostaw  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  należyte  wykonanie 

zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem



d)podpisane oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy – załącznik do SIWZ

e)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego 

nie  wcześniej  niż 6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  w  stosunku  do  osób 

fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

f)aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  że 

wykonawca  nie  zalega  z  opłaceniem  podatków,  lub  zaświadczenia,  że  uzyskał  przewidziane 

prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert,

g)aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem 

składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że  uzyskał  przewidziane 

prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

10.2 Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej  w 

pkt.10.1. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

10.3 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana 

do oferty cenowej.  Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  Za 

kompletność  złożonej  oferty,  która  nie  została  ponumerowana  Zamawiający  nie  bierze 

odpowiedzialności.

10.4  Dokumenty stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji,  należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem:,,Dokument stanowi 

tajemnice przedsiębiorstwa'', i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej; ,, 

Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa''.

10.5  Wszystkie  dokumenty  składane  z  ofertą  muszą  mieć  formę  oryginału  albo  kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę 

(osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym 



prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika.

10.6 Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie  wiedzy o spełnieniu 

przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma 

zawierać upoważnienie do  złożenia takiego oświadczenia .

10.7 Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku 

polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego 

dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego  przez wykonawcę

 11. Informacje  o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów.

11.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, 

prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu. Strona, która 

otrzymuje  dokumenty lub informacje faksem, jest zobowiązana  na żądanie strony przekazującej 

dokument  lub  informację,  do  niezwłocznego  potwierdzenia  faktu  ich  otrzymania.  Numery 

telefonów i  faksu Zamawiającego zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.

11.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

12. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

12.1 Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

Dyrektor Krzysztof  Antoniewski tel. 15 8611 277, 15 8611 051

12.2 Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 

do 14:00 w siedzibie Zamawiającego.

13. Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

14. Wymagania dotyczące wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

15. Opis sposobu przygotowania ofert

15.1  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej

15.2  Określenie  przedmiotu  zamówienia  wraz  z  jego  opisem  z  uwzględnieniem  wymagań 



Zamawiającego, określonych w SIWZ

15.3  Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie,  zapieczętowanej  w  sposób  gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 

ofert.

15.4 Na kopercie należy zamieścić następujące informacje:

,Przetarg nieograniczony  na dostawę prasy do belowania odpadów''

,,Nie otwierać przed 22.07.2010 r , godz. 10:15''

15.5  W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, 

a w przypadku składania oferty poczta lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie  sesji 

otwarcia ofert.

16. Miejsce i termin składania ofert

16.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego  - pokój nr 7( sekretariat ), w terminie do 

dnia 22.07.2010 r. do godziny 10:00 

16.2 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona  bez otwierania

17. Miejsce i termin  otwarcia ofert

17.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego pokój nr 7, w dniu 22.07.2010 r. o 

godzinie 10:15

17.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 

Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert 

na jego  pisemny wniosek. 

17.3  Oferta  Wykonawcy  zostanie  odrzucona  z  postępowania,  jeżeli  Wykonawca  nie  złożył 

wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym 

dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3.

17.4 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu 

Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

18. Sposób obliczenia ceny oferty

18.1  Oferta  musi  zawierać  ostateczną,  sumaryczną  cenę  obejmującą  wszystkie  koszty  z 

uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów

18.2 Cena musi być podana w  złotych polskich  cyfrowo i słownie,  w zaokrągleniu do drugiego 

miejsca po przecinku 

18.3 Rozliczenia  między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.



19.  Opis  kryteriów,  którymi Zamawiający będzie  się  kierował przy  wyborze  ofert  wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

19.1 W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny

ofert na podstawie kryterium:cena ofertowa 100%

Cena brutto

Liczba punktów =Cn/Cb x 100

gdzie:

– Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

– Cb – cena oferty badanej

– 100 – wskaźnik stały

19.2  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji  i  została oceniona,  jako najkorzystniejsza w 

oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejsze 

specyfikacji.

20. Istotne warunki umowy

Określa projekt umowy jako załącznik do SIWZ

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania 

udzielenie zamówienia

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia  Odwołania do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości 

mniejszej  od kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy. Na orzeczenie Izby stronom oraz 

uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do 

której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ)

• załącznik – formularz oferty

• załącznik – oświadczenie z art. 22 

• załącznik – oświadczenie z art. 24.

• załącznik – projekt umowy



• załącznik – wykaz wykonanych dostaw



Załącznik Nr 1

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

Miejscowość i data          

.................................................
Pieczęć adresowa Wykonawcy

            Telefon/fax      

O F E R T A

                                                                         

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 08.07.2010 roku,

na : „Dostawa nowej prasy do belowania odpadów  ” oferujemy wykonanie zamówienia  w 

zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę brutto: ................................. 

……….............................. zł,

(słownie: ..........................................................................................................................)

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu

terminu do składania ofert.

3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do

zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na dostawę objętą przedmiotem zamówienia na okres

............................................ od daty odbioru . 

8. Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie z załącznikami są ponumerowane i cała 

oferta składa się z …..........kartek.

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ....................................................

2) ....................................................

3) ....................................................

4) ...................................................

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

                                                                                                     (podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )     



Załącznik nr 2

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

( pieczęć  Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia spełniam 

warunki, dotyczące:

1. posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności   lub  czynności,  jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

2. posiadania wiedzy i doświadczenia

3. dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  zasobami  zdolnymi  do 

wykonania zamówienia:

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość  powyższych  danych  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.

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

(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

…....................dnia.......................



Załącznik nr 3

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

( pieczęć  Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam,  że  przystępując  do  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  nie 

podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2007 r. nr 223,poz 1655 z późniejszymi 

zmianami).

Prawdziwość  powyższych  danych  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.

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

(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

…....................dnia........................



 Załącznik Nr 4 (projekt umowy)

 UMOWA

Zawarta w dniu .................. w Ożarowie pomiędzy : ………………………………………………

zwanym dalej w umowie „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :

1 ....................................................................................................................

a ........................................................................................... mającym swą siedzibę

w ......................., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1...............................................................................................

2 ..............................................................................................

§ 1

1. Zgodnie z zamówieniem Zamawiającego udzielonym w wyniku postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego,  ogłoszonego  w  dniu...............2008  r.,  Zamawiający  powierza,  a Wykonawca 

zobowiązuje się dokonać  Dostawy fabrycznie nowej prasy do belowania odpadów  zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ

2.  Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  przyjętą  ofertą  Wykonawcy  stanowią 

integralną część umowy.

§ 2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy  ustala się na 30 dni od podpisania umowy.

§3

1.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  ustala  się  wynagrodzenie  netto  w 

wysokości  ..................................zł  (  słownie  ...............................................................zł)  + 

obowiązującą  stawkę  podatku  VAT  ..........%  w  wysokości............................zł 

(  słownie  ................................................zł)  .Kwota  brutto wynosi  ......................................zł 

(słownie: ................................................................................zł) wynikająca z przyjętej oferty. W 

powyższej kwocie znajdują się wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

2. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo  do 14 dni od daty złożenia 



faktury, po podpisaniu protokołu odbioru   przez Zamawiającego.

3. W przypadku nie uregulowania należności z faktury w w/w terminie, Zamawiający zobowiązany 

jest do zapłaty Wykonawcy ustawowych odsetek.

§4

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)  za  odstąpienie  do  umowy z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca    w 

wysokości 30% wynagrodzenia umownego

b) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,5% wynagrodzenia umownego,  za 

każdy dzień zwłoki

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczenia terminu usunięcia wad.

2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji ………............na przedmiot zamówienia.

      2.   Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego.

§6

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) wystąpi  zmiana  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

b) zostanie rozwiązana firma Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§7

1. Integralną częścią umowy jest w następującej kolejności:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia



- złożona przez Wykonawcę oferta załącznik do SIWZ

§8

W  sprawach  nie  uregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  będą  miały  zastosowanie 

odpowiednie przepisy k. c.

§9

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony podają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego

§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA



 Załącznik nr 5

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

( pieczęć  Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZAM, ŻE

wykonałem następujące dostawy:

L.p. Nazwa zamówienia
Charakterystyka dostawy

Całkowita
wartość
brutto

Przedmiot 
dostawy

Terminy
wykonania:
-rozpoczęcia
-zakończenia

Odbiorca
(nazwa, adres, 
nr tel)

Uwaga:Wykonawca jest  zobowiązany dostarczyć  dokument  potwierdzający należyte  wykonanie 

wskazanych  w  tabeli  powyżej  dostaw,  przynajmniej  jednej.  Brak  dokumentu  lub  dokument 

niepotwierdzający należyte  wykonanie  danej  dostawy skutkuje  nie  uznaniem danej  dostawy za 

należycie wykonaną

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

miejscowość, data                                                                                       podpis/y osob/y

                                                                                        upoważnionej/ych do reprezentowania firmy

 



 


