Projekt „Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze miasta Sierpca”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

ZATWIERDZAM
04 kwietnia 2014 r.
BURMISTRZ
/-/
Marek Kośmider

Zamawiający:
GMINA MIASTO SIERPC
ul. PIASTOWSKA 11A
09-200 SIERPC

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ kwoty wyrażonej w EURO 14 000 NA:

Zakup i dostawę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów u źródła w ramach projektu
pn.: ,,Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła
na obszarze miasta Sierpca”

Kody CPV:
34.92.84.80-6 – Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
44.61.30.00-0 – Duże pojemniki
44.61.34.00-4 – Pojemniki do przechowywania
44.61.38.00-8 – Pojemniki na tworzywa odpadowe
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I. Podstawy opracowania.
1. Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.
z 2013 r., poz. 907) z późniejszymi zmianami w dalszej części zwana „Upzp”.
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692).
3. Ustawa Kodeks Cywilny.
4. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego nr WIR.271.12.1.2014.

II. Nazwy (firmy) oraz adres zamawiającego.
Gmina Miasto Sierpc
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
e-mail: info@sierpc.pl
tel.: 024 275 86 86
fax.: 024 275 86 33
godziny otwarcia:
pon. 07:30 – 17:00
wt.- pt. 07:30 – 15:30

III. Tryb udzielenia zamówienia.
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wyrażonej w złotych
równowartości kwoty powyżej 14.000, a poniżej 207.000 euro.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, kontenerów do selektywnej zbiórki
odpadów u źródła w ramach projektu pn.: ,,Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej
zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze miasta Sierpca”, obejmujący:
1) Zakup i dostawę kontenera o pojemności ok. 48 m³ do organizacji PSZOK – sztuk 1
Wymiary wewnętrzne segmentu:
• długość – 8900 mm – 9000 mm
• szerokość – 2200 mm – 2300 mm
• wysokość – 2300 mm – 2400 mm
Konstrukcja:
• ściany boczne – blacha stalowa o grubości min. 2 mm walcowana na zimno
• dach – wykonany z blachy stalowej o grubości min. 2 mm walcowanej na zimno,
ze spadem 8 - 30 mm w stronę przeciwną do drzwi
• mocowanie w/w elementów do konstrukcji ramowej wykonanej z dwuteownika
hutniczego
• podłoga z blachy o grubości min. 3 mm walcowanej na zimno. Dodatkowo –
wanna z blachy płaskiej grubość min. 3mm o wysokości min.50 mm
zabezpieczona kratką pomostową ocynkowaną.
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drzwi podwójne ze wzmocnieniami umiejscowione na środku dłuższej bocznej
ściany (tzn. ściany o dł. ok. 9000 mm), szerokość min. 125 cm jednego skrzydła
drzwi, wysokość drzwi tożsama z wysokością całego kontenera)
wyposażenie w oświetlenie elektryczne zgodnie z przepisami PN dla oświetlenia
kontenerów oraz gniazda wtykowe z zastosowaniem instalacji ochrony
przepięciowej
zabezpieczenie powierzchni wewnętrznych z zewnętrznych oraz konstrukcji
poprzez pomalowanie farbą podkładową antykorozyjną, dwukrotnie farbą
nawierzchniową odporną na działanie czynników zewnętrznych, oparów,
detergentów, soli, kwasów itp.
wyposażenie podłogi w kratkę pomostową ocynkowaną składającą się z
ruchomych segmentów w celu umożliwienia sprzątania
pomost podjazdowy wykonany z materiału odpornego na działanie czynników
zewnętrznych, detergentów, kwasów, soli, kwasów itp. Pod drzwi boczne i
szczytowe
wentylacja kontenera grawitacyjna/mechaniczna
zabezpieczenia drzwi bocznych i szczytowych poprzez zamki patentowe/kłódki
kolor: zielony (odcień koloru zamawiający określi w trakcie realizacji
zamówienia)

2) Pojemniki wewnętrzne kontenera PSZOK – 13 szt.
Rodzaje pojemników:
• Pojemnik na świetlówki o wymiarach wewnątrz: dł. 1200 mm, szer. 600 mm, wys.
800 mm – sztuk 1
• Pojemnik na akumulatory, farby, lakiery, rozpuszczalniki o wymiarach wewnątrz:
dł. 600, szer. 600 mm, wys. 800 mm – sztuk 12
Konstrukcja:
• pojemniki wykonane z polietylenu, odporne na udary mechaniczne, na zmianę
temperatury, wilgoci, odorów, detergentów, kwasów, soli itd.
• Umożliwiające łatwe utrzymywanie czystości
• Wyposażone w kółka jezdne oraz uchwyty w celu ich przemieszczania
• Dno pojemnika wyposażone w kratkę pomostową
• przystosowany do wózków widłowych,
• wyposażony w wrzeciądz do zakładania kłódki.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o., ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieeksploatowany przez innego
użytkownika, wolny od wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i
roszczeń osób trzecich, oraz posiadać wymagane prawem certyfikaty i karty gwarancyjne.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia, specjalistycznym
transportem samochodowym, lub w inny sposób zapewniający bezpieczeństwo
przedmiotu zamówienia. Koszt transportu, rozładunku (ustawienia we wskazanym
miejscu) i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
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5. Odbiór przedmiotu zamówienia, odbędzie się maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w
godz. od 8:00 do14:00, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oferowane produkty należy przedstawić w formie opisowej, załączając do oferty wyciągi
z folderu lub w formie kart katalogowych. Dokumenty te muszą zawierać parametry
techniczne, z których jednoznacznie będzie wynikało, że produkt posiada parametry
zgodne z wyspecyfikowanymi przez Zamawiającego. Przez kartę katalogową produktu
rozumie się wydruk ze strony producenta lub autoryzowanego dystrybutora (wraz z
odnośnikiem do właściwej strony internetowej) lub oryginalną kartę papierową
producenta. W przypadku braku parametru w wydruku ze strony www lub w karcie,
Wykonawca musi dostarczyć kartę katalogową od producenta uwzględniającą wszystkie
niezbędne parametry oferowanego produktu. Uzupełnieniem karty katalogowej danego
produktu może być również oryginalna instrukcja techniczna oferowanego produktu. W/w
dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Rozbudowa i wdrożenie
systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze miasta Sierpca”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi.

V. Zastrzeżenie dotyczące osobistego wykonania przez
wykonawcę.
Nie dotyczy.

VI. Podwykonawstwo
Żąda się wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na
których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
(Oświadczenie wg wzoru Załącznik Nr 6 do SWIZ).

VII. Opis
części
przedmiotu
zamówienia,
jeżeli
zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VIII.
Informacja o przewidywanych zamówieniach
uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje możliwości rozszerzenia zakresu zamówienia podstawowego
o zamówienie uzupełniające.

IX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz
minimalnych warunków, jakim muszą odpowiadać
oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich
składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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X. Informacja o umowie ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XI. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

XII. Dynamiczny system zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów.

XIII.

Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIV.

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania na 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

XV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek
dotyczący wiedzy i doświadczenia przy czym wymaga się (opis sposobu dokonywania
spełniania warunku), aby w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, a
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, co najmniej jedno zamówienie,
którego przedmiotem była jedna dostawa analogiczna do wyspecyfikowanej, której
przedmiotem była dostawa kontenera/ów, o wartości minimum 50.000,00 zł brutto.
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy
nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa
w art. 24 Upzp.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, warunek z ust. 1. Wykonawcy ci mogą spełnić łącznie, natomiast warunek
ust. 2. musi spełniać każdy z nich.
4. Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego, oceni spełnianie warunków na
podstawie złożonych ofert za zasadzie spełnia/nie spełnia.

XVI.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają
dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 Upzp:
Zał. Nr 2.
2.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Upzp: wg wzoru
Zał. Nr 3.
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3.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2. pkt 5) oraz
art. 26 ust. 2d Upzp; wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej: wg wzoru Zał. Nr 4.
4.
Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu
potwierdzającego, należyte wykonanie dostawy: wg wzoru Zał. Nr 5.
5.
Wymagane dokumenty winny być przedstawione w oryginale lub w postaci kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w ust.1-4, które
powinny być przedstawione w oryginale.
6.
W przypadku złożenia kopii dokumentu w formie nieczytelnej lub budzącej
wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia w
wyznaczonym terminie oryginału dokumentu lub jego notarialnie poświadczonej kopii.
7.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
8.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz przedstawić
stosowne pełnomocnictwo.
9.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla wykonawcy stosownie do realizowanej przez niego części. 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 wykonaniu zamówienia.

XVII. Informacja o sposobie porozumiewania się
zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, pytania do SIWZ i
modyfikacje SIWZ.
1.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują drogą elektroniczną (r.goszczycki@um.sierpc.pl) lub za pomocą faksu
(24 275-86-33), przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2.
Każda ze stron korzystających z drogi elektronicznej lub faksowej może zażądać
niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wysłanej przez siebie korespondencji.
3.
Niniejsza SIWZ, wraz z załącznikami, zostaje również umieszczona na stronie
zamawiającego: http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004.
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4.
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania powinny być skierowane do
Zamawiającego. Odpowiedź Zamawiającego zostanie niezwłocznie udzielona Wykonawcy.
Kopie odpowiedzi Zamawiającego zostaną wysłane wszystkim wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, z podaniem treści pytania, bez
ujawnienia jego źródła oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej wymienionej w
p. 3.
5.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść
specyfikacji z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na pytania Wykonawców. Dokonaną
w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom.
6.
Zmiany w SIWZ wynikające zarówno z odpowiedzi na pytania Wykonawców jak
i zmiany dokonane z inicjatywy Zamawiającego, są wiążące dla Wykonawców.

XVIII. Wskazanie
osób
uprawnionych
porozumiewania się z wykonawcami.

do

Upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami pracownikami Zamawiającego są:
1)
Radosław Goszczycki, e-mail: r.goszczycki@um.sierpc.pl – w zakresie spraw
formalnych.
2)
Edwin Tomaszewski – e-mail: e.tomaszewski@sierpc.pl – w zakresie przedmiotu
zamówienia

XIX.

Wymagania dotyczące wadium.

Nie dotyczy.

XX. Termin związania ofertą.
1.
Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z wybranym
Wykonawcą przez okres 30 dni.
2.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.
3.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XXI.

Opis sposobu przygotowania ofert.

1. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń lub innych dokumentów, a także
poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, przez osobę nie wymienioną
w dokumencie rejestracyjnym lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu
ograniczonym, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo
musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za
zgodność z oryginałem.
2. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wg wzoru – załącznik nr 1 do
SIWZ lub ofertę na formularzu sporządzonym samodzielnie zawierającym wszystkie
informacje potrzebne do oceny ofert.
3. Formularz ofertowy powinien być podpisany przez upoważnionego/ych przedstawiciela/i
(pieczątka imienna oraz oryginalny podpis lub podpisy). Upoważnienie do podpisania
oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych
do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
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4. Do oferty załącza się oświadczenie Wykonawcy ws podwykonawstwa wg wzoru Zał.6
5. Podpisanie oferty i poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w
sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub parafa wraz z
imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).
6. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego/ych przedstawiciela/i we wszystkich
miejscach, w których dokonano korekt lub skreśleń.
7. Oferta powinna być napisana w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub
komputerze.
8. Zaleca się, aby oferta była:
1) podpisana na wszystkich ponumerowanych stronach przez upoważnionego/ych
przedstawiciela/i,
2) złożona w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu, na którym należy
umieścić:
nazwę i adres Zamawiającego;
nazwę i adres Wykonawcy;
podać ilość stron stanowiących ofertę,
napis: „Zakup i dostawę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów u
źródła w ramach projektu”
NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 10:15 W DNIU 14 KWIETNIA 2014 r.”
3) połączona w sposób trwały (zszyta lub zbindowana) w sposób uniemożliwiający jej
zdekompletowanie.
9. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę w jednym egzemplarzu.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Wykonawca powinien zapoznać się z całością specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, której integralną część stanowią załączniki.
12. Formularz oferty wraz zostanie wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień
niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian.
13. Wykonawca bierze odpowiedzialność na siebie za konsekwencje powstałe w wyniku
przygotowaniu oferty niezgodnie z niniejszą instrukcją, w szczególności potraktowanie
oferty jak zwykłej przesyłki i omyłkowe – w związku z niezaznaczeniem że zawiera
ofertę, z którą nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert (art.86
Upzp) – otwarcie przez zamawiającego, jak również nie dostarczenia jej w terminie i w
miejscu określonym przez niniejszą SIWZ.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty,
bądź ją wycofać pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed terminem składania ofert
pisemne powiadomienie od Wykonawcy. Wprowadzenie zmian, zamiana lub wycofanie
oferty musi odbyć się na tych samych zasadach, co składanie ofert. Opakowanie musi być
odpowiednio oznakowane dopiskiem: ZMIANA.
15. Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które
nie mogą być udostępniane osobom trzecim, Wykonawca winien oznaczyć klauzulą:
„Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.).

XXII.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.
Składanie ofert do 14 kwietnia 2014 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Zamawiającego
(pokój 12), Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.
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2.
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:15 w sali konferencyjnej
(pokój 14), w siedzibie Zamawiającego pod podanym wyżej adresem.
3.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania, po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie odwołania.
4.
Ofertę składaną za pośrednictwem operatora pocztowego należy przygotować w sposób
określony w ust. XXI oraz przesłać w zewnętrznym opakowaniu na adres: Urząd Miejski
w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc.
5.
Otwarcie ofert jest jawne.
6.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
8.
Wyżej wymienione informacje przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XXIII.
1.
2.
3.
4.

Opis sposobu obliczenia ceny.

Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć na formularzu ofertowym.
Cena ofertowa winna być wyliczona z dokładnością do 1 grosza.
Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji
przedmiotu zamówienia niezbędne do należytej realizacji przedmiotu zamówienia.
Cenę oblicza się w p. 1 Formularza Oferty (Załącznik Nr 1).

XXIV.

Zasady poprawiania omyłek.

Zamawiający poprawia w ofercie niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona zgodnie z poniższymi zasadami:
1)
oczywiste omyłki pisarskie,
2)
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3)
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
4)
jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie,
przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

XXV.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1)
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie kryterium cena w rozumieniu
Upzp (brutto): 100%
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta
wynosi 100. Punkty będą przyznawane według następujących zasad:
Kryterium cena:
cena najniższej oferty brutto
Ilość punktów = ------------------------------------------------ 100 punktów
cena badanej oferty brutto
2)
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Upzp.
3)
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała największą ilość punktów.
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XXVI.

Informacja na temat walut obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach
obcych.

XXVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny
zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.
O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia, podając informacje zgodnie z art. 92 ust. 1 Upzp.
2.
Od wybranego Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał podpisania w swojej
siedzibie umowy na realizację przedmiotu zamówienia o treści wg wzoru umowy załączonego
do SIWZ – załącznik nr 7.

XXVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
1.
Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych
ustawy.
2.
Odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wnosi się:
a)
w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo
w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
b)
wobec opisu sposobu dokonywania oceny warunków udziału w postępowaniu 5 dni od
dnia publikacji ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej,
c)
wobec czynności innych niż określone w lit. a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a)
opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b)
wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c)
odrzucenia oferty odwołującego.
4.
Skarga do sądu – przysługuje Wykonawcy oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące
skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g Upzp.
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XXX.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7

Spis załączników do niniejszej SIWZ.
- formularz oferty,
- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (wzór),
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór),
- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w
związku z art. 24.2, p.5), 26 ust. 2d (wzór),
- wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat
- oświadczenie ws. podwykonawstwa
- wzór umowy
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Projekt „Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze miasta Sierpca”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

ZAŁĄCZNIK NR 1
Sierpc dnia ..….......... 2014 r.
............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)
NIP firmy: …...........................
REGON: …............................
tel. kontaktowy: …..........................
osoba do kontaktu: …......................................
e-mail: ………………………………….

F O R M U L A R Z

O F E R T Y
Urząd Miejski w Sierpcu
09-200 Sierpc
ul. Piastowska 11A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 04.04.2014, numer ogłoszenia 116010 - 2014, w siedzibie
Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej na:
Zakup i dostawę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów u źródła w ramach
projektu pn.: ,,Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów
powstających u źródła na obszarze miasta Sierpca”.

Oferuję/Oferujemy wykonanie zakupu i dostawy będącej przedmiotem zamówienia za łączną
cenę wyrażoną w netto..................................... zł
(słownie:........................................................................................................................................
................................................................................................................................................ zł),
natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości .........%, kwota brutto wynosi
..................................... zł
(słownie:........................................................................................................................................
................................................................................................................................................ zł).
1.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i zasadami.
2.
Oświadczamy, iż na przedmiot zamówienia, udzielamy Zamawiającemu gwarancji
jakości i rękojmi na kontener oraz wszystkie elementy w nim zamontowane na okres 36
miesięcy, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru dostawy z klauzulą „bez
uwag” oraz trwałość powłok lakierniczych wewnętrznych i zewnętrznych, odporność na
korozję blachy poszycia dachowego, ścian zewnętrznych na minimum 60 miesięcy.
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3.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń i w pełni akceptujemy warunki płatności zawarte w
projekcie umowy.
4.
Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5.
Mamy świadomość, że nie przysługuje nam roszczenie wobec Zamawiającego w
stosunku do ilości określonych jako przewidywane przez Zamawiającego, a służą one
porównaniu ofert i nie stanowią zobowiązania wobec Wykonawców do ich zlecenia
6.
W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do
podpisania umowy na akceptowanych przez nas warunkach, zawartych we wzorze umowy
(załącznik nr 7 do SIWZ), w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7.
W przypadku odstąpienia od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie
nie będziemy zgłaszać żadnych roszczeń do wniesionego wadium.
8.
Załączniki do niniejszej oferty:
1)
............................................................................................................... strona ..........
2)
............................................................................................................... strona ..........
3)
............................................................................................................... strona ..........
4)
............................................................................................................... strona ..........
5)
............................................................................................................... strona ..........
6)
............................................................................................................... strona ..........
7)
............................................................................................................... strona ..........
8)
............................................................................................................... strona ..........
9)
............................................................................................................... strona ..........
10) ............................................................................................................... strona ..........
9.
Oferta składa się z ................ kolejno ponumerowanych zapisanych stron, ułożonych w
kolejności określonej w SIWZ.

...........................…............................................
podpis/y/ osoby/osób upoważnionej/ych
do występowania w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/ki imienna/e
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ZAŁĄCZNIK NR 2
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca:

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Telefon
i faks

OŚWIADCZAMY, ŻE:

Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907)
spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zakup i dostawę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów u źródła w ramach projektu pn.:
,,Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na
obszarze miasta Sierpca”.

.................................., dnia ....................
.......................................................
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 3
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.
Wykonawca:

lp

1)

1a)

2)

3)

4)

5)

6)

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Telefon, e-mail i faks

OŚWIADCZAMY, ŻE:
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późniejszymi. zmianami.), to jest:
nie wyrządziliśmy szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub
zostaliśmy zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty
kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały
stwierdzone orzeczeniem sadu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
niniejszego postępowania;
zamawiający ogłaszający niniejsze postępowanie nie rozwiązał albo wypowiedział umowy
w sprawie zamówienia publicznego albo nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z powodu okoliczności, za które ponosiliśmy odpowiedzialność, jeżeli
rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat
przed wszczęciem niniejszego postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia
wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
w stosunku do nas nie otwarto likwidacji lub ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji
gdy po ogłoszeniu upadłości zawarliśmy układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majątku upadłego;
nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
nie jesteśmy osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, 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;
nie jesteśmy spółką jawną których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku,
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;
nie jesteśmy spółką partnerską, których partnera lub członka zarządu prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa,

7)

8)

9)

10)

11)

przestępstwo przeciwko środowisku, 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;
nie jesteśmy spółką komandytową ani spółką komandytowo-akcyjną, których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, 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;
nie jesteśmy osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace
zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, 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;
nie jesteśmy podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary;
nie jesteśmy osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
nie jesteśmy spółka jawna, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowoakcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu,
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia sie wyroku.
.................................., dnia ....................
.......................................................
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 4
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24
ust. 2 pkt 5), art. 26 ust. 2d Upzp
Wykonawca:

lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Telefon, e-mail i faks

Składamy informację o tym, że nie należymy do grupy kapitałowej /
Przedstawiamy listę podmiotów należących do grupy kapitałowej, której jesteśmy
członkiem:1
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................................
Jednocześnie oświadczamy, że istniejące między ww. podmiotami powiązania nie prowadzą
do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co wykazujemy poniżej:
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
(domyślnie formularz przygotowano dla podmiotów nienależących do grup kapitałowych)

.................................., dnia ....................
.......................................................
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

1

niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 5
...............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka firmowa)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Nazwa odbiorcy

Data
wykonania/
wykonywania

Przedmiot dostawy

Wartość dostawy
brutto

........................................................
podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych do
występowania w imieniu Wykonawcy oraz
pieczątka/ki imienna/e

ZAŁĄCZNIK NR 6
........................ dnia.....................…..
Nazwa i adres Wykonawcy:
...............................................
...............................................
………………………………
Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia realizowany będzie samodzielnie przez nas/ z
udziałem następujących PODWYKONAWCÓW*

Lp.

Podwykonawca
(nazwa, adres)

Zakres podwykonawstwa

1.
2.
3.

..................................................
( Miejscowość i data )

*niepotrzebne skreślić

....................................................................
(Podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ

Projekt „Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze miasta Sierpca”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Wzór umowy Nr…….
W dniu ………… r. pomiędzy Gminą – Miastem Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy
ul. Piastowskiej 11A, będącą płatnikiem VAT, Nr identyfikacyjny NIP 7761679049 i
uprawnioną do otrzymywania faktur VAT, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną
przez pełnomocnych przedstawicieli:
1. Marek Kośmider – Burmistrz
2. Zbigniew Leszczyński – Zastępca Burmistrza
a
…………………………………………………………………………………………………...
będącym płatnikiem VAT, Nr identyfikacyjny NIP ……………. i uprawnionym do
wystawiania faktur VAT, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez
pełnomocnego przedstawiciela:
1 …………….. - ……………..
została zawarta, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473), w trybie przetargu
nieograniczonego w wyniku wyboru oferty, dokonanego w dniu …………… r., umowa
następującej treści:
§1

Przedmiot umowy
1.
Przedmiotem zamówienia jest zakup kontenerów do organizacji PSZOK w ramach
projektu pn.: ,,Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u
źródła na obszarze miasta Sierpca”, obejmujący:
1) Zakup i dostawę kontenera o pojemności ok. 48 m³ do organizacji PSZOK – sztuk 1
Wymiary wewnętrzne segmentu:
• długość – 8900 mm – 9000 mm
• szerokość – 2200 mm – 2300 mm
• wysokość – 2300 mm – 2400 mm
Konstrukcja:
• ściany boczne – blacha stalowa o grubości min. 2 mm walcowana na zimno
• dach – wykonany z blachy stalowej o grubości min. 2 mm walcowanej na zimno,
ze spadem 8 - 30 mm w stronę przeciwną do drzwi
• mocowanie w/w elementów do konstrukcji ramowej wykonanej z dwuteownika
hutniczego

•
•
•
•

•
•
•
•
•

podłoga z blachy o grubości min. 3 mm walcowanej na zimno. Dodatkowo –
wanna z blachy płaskiej grubość min. 3mm o wysokości min.50 mm
zabezpieczona kratką pomostową ocynkowaną.
drzwi podwójne ze wzmocnieniami umiejscowione na środku dłuższej bocznej
ściany (tzn. ściany o dł. ok. 9000 mm), szerokość min. 125 cm jednego skrzydła
drzwi, wysokość drzwi tożsama z wysokością całego kontenera)
wyposażenie w oświetlenie elektryczne zgodnie z przepisami PN dla oświetlenia
kontenerów oraz gniazda wtykowe z zastosowaniem instalacji ochrony
przepięciowej
zabezpieczenie powierzchni wewnętrznych z zewnętrznych oraz konstrukcji
poprzez pomalowanie farbą podkładową antykorozyjną, dwukrotnie farbą
nawierzchniową odporną na działanie czynników zewnętrznych, oparów,
detergentów, soli, kwasów itp.
wyposażenie podłogi w kratkę pomostową ocynkowaną składającą się z
ruchomych segmentów w celu umożliwienia sprzątania
pomost podjazdowy wykonany z materiału odpornego na działanie czynników
zewnętrznych, detergentów, kwasów, soli, kwasów itp. Pod drzwi boczne i
szczytowe
wentylacja kontenera grawitacyjna/mechaniczna
zabezpieczenia drzwi bocznych i szczytowych poprzez zamki patentowe/kłódki
kolor: zielony (odcień koloru zamawiający określi w trakcie realizacji
zamówienia)

2) Pojemniki wewnętrzne kontenera PSZOK – 13 szt.
Rodzaje pojemników:
• Pojemnik na świetlówki o wymiarach wewnątrz: dł. 1200 mm, szer. 600 mm, wys.
800 mm – sztuk 1
• Pojemnik na akumulatory, farby, lakiery, rozpuszczalniki o wymiarach wewnątrz:
dł. 600, szer. 600 mm, wys. 800 mm – sztuk 12
Konstrukcja:
• pojemniki wykonane z polietylenu, odporne na udary mechaniczne, na zmianę
temperatury, wilgoci, odorów, detergentów, kwasów, soli itd.
• Umożliwiające łatwe utrzymywanie czystości
• Wyposażone w kółka jezdne oraz uchwyty w celu ich przemieszczania
• Dno pojemnika wyposażone w kratkę pomostową
• przystosowany do wózków widłowych,
• wyposażony w wrzeciądz do zakładania kłódki.
2.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o., ul. Traugutta 33, 09-200
Sierpc.
3.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieeksploatowany przez innego
użytkownika, wolny od wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i
roszczeń osób trzecich, oraz posiadać wymagane prawem certyfikaty i karty gwarancyjne.

4.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia, specjalistycznym
transportem samochodowym, lub w inny sposób zapewniający bezpieczeństwo przedmiotu
zamówienia. Koszt transportu, rozładunku i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego
ponosi Wykonawca.
5.
Odbiór przedmiotu zamówienia, odbędzie się maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w
godz. od 8:00 do14:00, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6.
Oferowane produkty należy przedstawić w formie opisowej, załączając do oferty
wyciągi z folderu lub w formie kart katalogowych. Dokumenty te muszą zawierać parametry
techniczne, z których jednoznacznie będzie wynikało, że produkt posiada parametry zgodne z
wyspecyfikowanymi przez Zamawiającego. Przez kartę katalogową produktu rozumie się
wydruk ze strony producenta lub autoryzowanego dystrybutora (wraz z odnośnikiem do
właściwej strony internetowej) lub oryginalną kartę papierową producenta. W przypadku
braku parametru w wydruku ze strony www lub w karcie, Wykonawca musi dostarczyć kartę
katalogową od producenta uwzględniającą wszystkie niezbędne parametry oferowanego
produktu. Uzupełnieniem karty katalogowej danego produktu może być również oryginalna
instrukcja techniczna oferowanego produktu. W/w dokumenty muszą być sporządzone w
języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
7.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Rozbudowa i wdrożenie
systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze miasta Sierpca”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi.
§2
Warunki dostawy
1. Realizacja zamówienia nastąpi nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy, z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem.
3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Sprzedawcy z tym
związanych, może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli jej termin nie był z nim
uzgodniony, bądź zostanie stwierdzony brak dokumentacji technicznej towaru.
4. Wykonanie dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez
przedstawicieli stron.
5. Wszelkie dokumenty dotyczące dostawy towaru, w tym protokół, przygotowuje
Wykonawca.
6. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty wyposażenia
składającego się na przedmiot zamówienia, aż do chwili odbioru przez Zamawiającego.
§3
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na kontener oraz wszystkie
elementy w nim zamontowane na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania (bez uwag)
protokołu odbioru końcowego i zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu w dniu
odbioru końcowego robót dokumentu gwarancyjnego. Trwałość powłok lakierniczych
wewnętrznych i zewnętrznych oraz odporność na korozję blachy poszycia dachowego
oraz ścian zewnętrznych minimum 60 miesięcy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad
i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

§4
Warunki płatności
1. Za wykonanie zamówienia strony ustalają wynagrodzenie zgodne z ofertą przedstawioną
przez
Wykonawcę
na
kwotę
……………....
zł
brutto,
słownie:
……………………………………………………………………………………………….
2. Faktura wystawiona zostanie na Gminę Miasto Sierpc, ul. Piastowska 11A, 09-200 Sierpc,
po podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawicieli stron.
3. Płatność nastąpi przelewem, na podstawie wystawionej faktury VAT, w ciągu 30 dni od
daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku zwłoki w zapłacie, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
§5
Kary umowne
1. Zamawiającemu przysługują następujące kary umowne:
1) za zwłokę w dostawie towaru, karę w wysokości 0,5 % łącznej wartości brutto
zamówienia (umowy) za każdy dzień zwłoki.
2) za niedotrzymanie przez Wykonawcę obowiązku bezpłatnego usunięcia wad
i usterek – kary w wysokości 1% łącznej wartości brutto zamówienia (umowy) za
każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej za odstąpienie od
umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w sposób wskazany w §4 z zastrzeżeniem okoliczności
wskazanych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar z płatności
rachunku wystawionego przez Wykonawcę, informując pisemnie o zaistniałym fakcie.
W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje
możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych
w Kodeksie Cywilnym.
§6
Podwykonawstwo
1. Strony ustalają, że część przedmiotu umowy może być wykonana przez podwykonawców,
zgodnie z oświadczeniem złożonym na Formularzu Nr 5 do SIWZ. Dokument ten stanowi
integralną część niniejszej umowy.
2. Pozostały zakres przedmiotu umowy, który nie został wyszczególniony w oświadczeniu, o
którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca wykona własnymi siłami.

§7
Odstąpienie od umowy oraz spory
1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień
publicznych Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
2) w razie niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2
niniejszej umowy,
3) Wykonawca, realizuje przedmiot umowy, niezgodnie ze złożoną ofertą, oraz
postanowieniami niniejszej umowy,
4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności gdy Zamawiający
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy, zgodnego ze złożoną
ofertą, wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Wszelkie ewentualne spory między stronami, wynikające z niniejszej umowy, powinny
być rozwiązane bez zbędnej zwłoki, drogą negocjacji między Stronami.
5. W przypadku niepowodzenia negocjacji, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
8
Zmiana umowy
1.
Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w zakresie:
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez strony,
3) wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne
zdarzenia losowe), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na
inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
szczegółowym opisem,
6) zmiany danych teleadresowych Wykonawcy,
7) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT,
8) poprawienia warunków gwarancji.
2.
Warunki dokonania zmian Umowy:
1)
Zasady inicjowania zmiany:
a) wniosek zamawiającego o dokonanie zmiany,
b) wniosek zamawiającego, aby wykonawca przedłożył propozycje zmiany,
c) wniosek wykonawcy,
2)
Wniosek zmiany powinien zawierać:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany potwierdzające, że proponowana zmiana ma na celu
usprawnienie usług i/lub wynika ze zmian związanych z finansowaniem
zamówienia na usługi lub warunki jej dokonania określono w innych ustaleniach
umowy,
c) koszt zmiany i sposób jego obliczenia – wpływ zmiany na wysokość
wynagrodzenia,
d) czas wykonania zmiany – wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy.
3.
Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli
zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawcę. W takim
przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
§8
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą
dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z
2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

3. Za prawidłowe wykonanie umowy, w tym dokonania odbioru przedmiotu umowy strony
wyznaczają osoby:
Pana ……………….., tel. …………………… reprezentującego Wykonawcę,
Pana Rafała Kluskę i Pana Jerzego Szczepańskiego, tel. 24 275-55-35 reprezentującego
Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla wykonawcy
oraz dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron.

Wykonawca
......................................................
(pieczęć i podpisy osób
reprezentujących Wykonawcę)

Zamawiający
......................................................
(pieczęć i podpisy osób
reprezentujących Zamawiającego)

