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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego

I. Nazwa i adres zamawiającego
MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE Sp. z o. o.
ul. Kopernika 4a
66-470 Kostrzyn nad Odrą
REGON 210022921
tel.: 0-95 727 96 00
fax.: 0-95 727 96 01
mzk@kostrzyn.pl
www.mzk.kostrzyn.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż i uruchomienie nowej lub używanej min.
sześciostanowiskowej wolnostojącej linii sortowniczej, przeznaczonej do sortowania odpadów
komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki takich jak: szkło, butelki PET, opakowania z
tworzyw sztucznych, folia, makulatura, puszki aluminiowe oraz opakowania z papieru i tektury.

Kod CPV: 42.41.73.00-5

Specyfikacja
Spis części składowych instalacji:
1. Kosz zasypowy (z rozrywaczem worków OPCJA),
2. Przenośnik załadowczy,
3. Kabina wstępna OPCJA,
4. Przenośnik sortowniczy,
5. Kabina sortownicza,
6. Przenośnik wyładowczy OPCJA,
7. Podest, schody, barierki, konstrukcje wsporcze, platforma.

OPIS FUNKCJONALNY PRZEDMIOTU:
Wolnostojąca linia sortownicza, powinna umożliwiać ręczne sortowanie selektywnie
zebranych odpadów komunalnych, z podziałem na rodzaje materiałów i surowców wtórnych.
Odpady luzem lub umieszczone w foliowych workach PE, ładowane będą bezpośrednio do
leja załadowczego linii sortowniczej przy pomocy ładowarki lub ręcznie. W obrębie leja
załadowczego nastąpi mechaniczne rozerwanie worków (OPCJA PREFEROWANA) lub
strumień odpadów zostanie przetransportowany taśmą przenośnika załadowczego do kabiny
wstępnej, gdzie następować będzie ręczne rozrywanie worków (OPCJA).
Oddzielone od worków odpady zostaną przetransportowane przenośnikiem na stół
sortowniczy, do kabiny sortowniczej, gdzie sortowacze wysortują ze strumienia odpadów
surowce wtórne. Materiał podejmowany przez sortowaczy zostanie wrzucony do zsypów,
skąd trafi do podstawionych pod kabiną sortowniczą kontenerów, o pojemności od 20 - do
36 m3 (w zależności od zaproponowanej wysokości kabiny sortowniczej), zgodnych z normą
DIN 30722. Pozostałe po sortowaniu odpady (balast) kierowane będą na: przenośnik
wyładowczy – rewersyjny (OPCJA PREFEROWANA) i transportowane do kontenera
ustawionego na wylocie linii sortowniczej. Zastosowanie przenośnika rewersyjnego umożliwi
maksymalne zapełnienie kontenera odpadami. Dopuszcza się transport odpadów
bezpośrednio do kontenera, z pominięciem przenośnika wyładowczego.
DANE TECHNICZNE
Kosz zasypowy
1. pojemność kosza zasypowego: 5-6 m3
2. ściana od strony załadowczej o maksymalnej wysokości: 2,0 m, dzielona w stosunku
50:50 w orientacji horyzontalnej z otwieraną częścią górną.
3. mechaniczny rozrywacz worków OPCJA PREFEROWANA
4. typ przenośnika podającego (jeśli wymagany): taśmowy lub taśmowo-łańcuchowy,
5. szerokość przenośnika 1,2 – 1,4 m, h
6. taśma: tekstylno-gumowa EP 400/3 z progami lub przy zastosowaniu przenośnika
łańcuchowego dopuszcza się kątownik,
7. klasa bezpieczeństwa min. IP44,
8. przy zastosowaniu przenośnika taśmowego bęben napędowy ogumowany, elementy
konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo,
Kabina wstępna (OPCJA)
1. przybliżone wymiary zewnętrzne kabiny (długość/szerokość): ok. 3500x3500 mm,
wysokość wewnętrzna kabiny: min. 3000 mm,
2. 4 zamykane wejścia, po 2 z każdej strony przenośnika,
3. kabina wyposażona obustronnie w pas okienny – witryny z podwójnymi szybami,
4. oświetlenie min. 300 Lux na taśmie przenośnika, oraz oświetlenie awaryjne,
5. wnętrze kabiny wyposażone w instalację grzewczą zapewniająca temperaturę min.
14°C w okresie zimowym, regulowana stopniowo, oraz instalację wentylacyjną
zapewniającą 20-krotną wymianę powietrza na godzinę,
6. wejście/wyjście przenośnika zabezpieczone fartuchem,
7. ściany, podłoga i dach kabiny izolowane termicznie,
8. schody z platformą przed wejściem do kabiny wstępnej wykonane z materiału
antypoślizgowego (kratownica, blacha perforowana ocynkowane ogniowo),
wymagana wysokość skorelowana z wysokością podłogi, na wyjściach ewakuacyjnych
dopuszcza się drabiny,

9. konstrukcja nośna wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, niezwiązana na stałe z
gruntem,
10. wyłącznik awaryjny na każdą stronę taśmy w zasięgu rąk,
Przenośnik załadowczy
1. przenośnik umiejscowiony między:
a. koszem zasypowym a kabiną sortowniczą (opcja preferowana przez
Zamawiającego),
lub
b. między koszem zasypowym a kabiną wstępną i kabiną wstępną a kabiną
sortowniczą (opcja),
2. typ przenośnika: taśmowy lub taśmowo-łańcuchowy,
3. szerokość przenośnika 1,2-1,4 m,
4. taśma: tekstylno-gumowa EP 400/3 z progami lub przy zastosowaniu przenośnika
łańcuchowego dopuszcza się kątownik,
5. klasa bezpieczeństwa min. IP44,
6. przy zastosowaniu przenośnika taśmowego bęben napędowy ogumowany,
7. przenośniki wyposażone w sterowanie umożliwiające regulację prędkości przesuwu
oraz możliwość zatrzymania awaryjnego za pomocą każdego wyłącznika
umieszczonego na linii sortowniczej – bezstopniowo regulowana prędkość pracy:
0,04-0,2 m/s za pomocą falownika, zadawana ze stanowiska pulpitu operatora
zlokalizowanego w kabinie sortowniczej,
8. elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo,
9. włącznik - wyłącznik serwisowy, wyłącznik awaryjny z każdej strony taśmy w zasięgu
rąk,
10. zabezpieczenie elementów ruchomych przenośnika osłonami.
Przenośnik sortowniczy
1. przenośnik umiejscowiony:
a. w kabinie sortowniczej (opcja preferowana przez Zamawiającego)
lub
b. w kabinie wstępnej i kabinie sortowniczej (opcja),
2. typ przenośnika: taśmowy,
3. szerokość przenośnika 1,2 – 1,4 m,
4. taśma: tekstylno-gumowa EP 400/3,
5. klasa bezpieczeństwa min. IP44,
6. bęben napędowy ogumowany,
7. wyposażony w sterowanie umożliwiające regulację prędkości przesuwu oraz
możliwość zatrzymania awaryjnego za pomocą każdego wyłącznika umieszczonego
na linii sortowniczej - bezstopniowo regulowana prędkość pracy: 0,04-0,3 m/s za
pomocą falownika, zadawana ze stanowiska pulpitu operatora zlokalizowanego w
kabinie sortowniczej,
8. elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo,
9. włącznik - wyłącznik serwisowy, wyłącznik awaryjny z każdej strony taśmy w zasięgu
rąk,
10. zabezpieczenie elementów ruchomych przenośnika osłonami,
Kabina sortownicza:
1. u wlotu przenośnika do kabiny sortowniczej, urządzenie do regulacji strumienia
odpadów,
2. przybliżone wymiary zewnętrzne kabiny (długość/szerokość): ok.7500-9000 mm x
4000-5000 mm, wysokość wewnętrzna kabiny: min. 3000 mm,
3. kabina umieszczona na wysokości od 2,0 do 3,0 m,

4.
5.
6.
7.

4 zamykane wejścia, po 2 z każdej strony przenośnika,
kabina wyposażona obustronnie w pas okienny – witryny z podwójnymi szybami,
oświetlenie min. 300 Lux na taśmie przenośnika, oraz oświetlenie awaryjne,
wnętrze kabiny wyposażone w instalację grzewczą zapewniająca temperaturę min.
14°C w okresie zimowym, regulowana stopniowo, oraz instalację wentylacyjną
zapewniającą 20krotną wymianę powietrza na godzinę,
8. wejście/wyjście przenośnika zabezpieczone fartuchem,
9. ściany, podłoga i dach kabiny izolowane termicznie,
10. schody z platformą przed wejściem do kabiny wstępnej wykonane z materiału
antypoślizgowego (kratownica, blacha perforowana ocynkowane ogniowo),
wymagana wysokość skorelowana z wysokością podłogi, na wyjściach ewakuacyjnych
dopuszcza się drabiny,
11. konstrukcja nośna wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, niezwiązana na stałe z
gruntem,
12. wyłącznik awaryjny na każdą stronę taśmy w zasięgu rąk,
13. pod kabiną miejsce na 3 kontenery zgodne z normą DIN 30722 na frakcje
przesegregowane. Odległość między podłożem a krawędzią zsypów 2-3 m.
14. minimum 6 szt. zsypów o otworach umożliwiających wrzut większych odpadów bez
potrzeby zgniatania (np. butelka PET o poj. 5 l),
Przenośnik wyładowczy (OPCJA)
1. typ przenośnika: taśmowy- rewersyjny,
2. szerokość przenośnika 1,2 – 1,4 m,
3. długość przenośnika dopasowana do kontenera, zgodnego z normą DIN 30722,
zapewniająca maksymalne wypełnienie,
4. taśma: tekstylno-gumowa EP 400/3,
5. klasa bezpieczeństwa min. IP44,
6. wyposażony w sterowanie umożliwiające samoczynne przełączenie kierunku pracy w
celu optymalnego zapełnienia kontenera odpadami – fotokomórka/ laser,
7. sygnał dźwiękowy oraz świetlny sygnalizujący napełnienie kontenera,
8. możliwość zatrzymania awaryjnego za pomocą każdego wyłącznika umieszczonego
na linii sortowniczej,
9. elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo,
10. włącznik - wyłącznik serwisowy, wyłącznik awaryjny w zasięgu rąk,
11. zabezpieczenie elementów ruchomych przenośnika osłonami,
Całość instalacji
1. konstrukcja stojąca na wolnym powietrzu,
2. konstrukcja nie związana z gruntem,
3. dopuszczalny rok produkcji w przypadku oferowania instalacji używanej: od 2008
4. wymiary maksymalne instalacji: długość ok. 50 m, szerokość ok. 10 m,
5. wszystkie użyte materiały winny legitymować się atestem jakościowym i posiadać
będą deklaracje pochodzenia i zgodności z normami EN,
6. okres gwarancji na instalację: min. 12 miesięcy – używana, min. 24 miesięcy – nowa
oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
7. kompletna dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim,
8. dostawa linii sortowniczej wraz z montażem i uruchomieniem oraz szkolenie
personelu obsługowego,
9. sterowanie umożliwiające płynną niezależną regulację prędkości przenośnikiem
załadowczym oraz sortowniczym umieszczone wewnątrz kabiny sortowniczej,
możliwość zapisu parametrów prędkością stałych przenośników współpracujących
jako receptura, sygnał dźwiękowy oraz świetlny startu urządzeń, sygnał dźwiękowy

oraz świetlny zadziałania wyłączników bezpieczeństwa oraz awarii, sygnał dźwiękowy
oraz świetlny sygnalizujący napełnienie kontenera, sterowanie umożliwiające
samoczynne przełączenie kierunku pracy przenośnika wyładowczego w celu
optymalnego zapełnienia kontenera odpadami – fotokomórka/ laser,

2. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 30 dni od daty podpisania przez obie strony
umowy.
V. WYMAGANIA DODATKOWE
1. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym ma
być posadowiona linia sortownicza. W tym celu prosimy kontaktować się z Panem Maciejem Stopyrą
Kierownikiem Zakładu Ochrony Środowiska Tel. 508 35 97 40 w godz. 7°° - 13°°.
2. Dostarczenie przedmiotu zamówienia na teren Bazy magazynowo-transportowej z punktem
selektywnego zbierania odpadów przy ul. Sportowej, działka nr 121/84 w Kostrzynie nad Odrą.
3. Wymagany jest montaż, pierwsze uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników w zakresie
obsługi.
4. Spełnianie norm CE i przepisów BHP i PPOŻ
5. Dostarczenie Zamawiającemu książkę gwarancyjną w języku polskim oraz dokumentację
techniczno- ruchową, instrukcję obsługi i eksploatacji w języku polskim, które zostaną przekazane
zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancyjnym wszelkie usterki wraz z dojazdem do siedziby
Zamawiającego nie wynikłe z winy Zamawiającego były usuwane na koszt Wykonawcy
7. W okresie pogwarancyjnym Wykonawca określi w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
nr 1 do SIWZ stawkę za 1km dojazdu serwisu do siedziby Zamawiającego, oraz stawkę za 1
roboczogodzinę pracy pracowników Wykonawcy polegające waloryzacji wskaźnika inflacji GUS
liczony od roku następnego po złożeniu oferty.
8. Aby uzyskać wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej
oferty ze strony technicznych Zamawiający wskazuje swojego przedstawiciela w osobie Macieja
Stopyrę kierownika Zakładu Ochrony Środowiska tel. 508-35-97-40 .
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
1. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
•

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jak w
niniejszym zamówieniu,

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli przedstawi dokument uprawniający go do
wykonywania działalności, jak niniejszym zamówieniu tj. odpis KRS lub zaświadczenie z Centralnej

Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDE).
•

posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający stwierdzi spełnienie warunku na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1
ustawy.
•

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: złoży oświadczenie, że dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym (niezbędnymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi) do wykonania przedmiotu zamówienia;
•

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: złoży oświadczenie, że dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
•

sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: złoży oświadczenie, że jego sytuacja
ekonomiczna i finansowa pozwala na zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez
zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Stwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez analizę i ocenę
dokumentów żądanych przez zamawiającego od wykonawcy przez powołaną do tego komisję
przetargową, na zasadzie: spełnia/nie spełnia. W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku
zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez wykonawcę, warunek zostanie uznany za
spełniony. W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w
dokumentach złożonych przez wykonawcę, warunek zostanie uznany za nie spełniony.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
1. Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz
dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące oryginały dokumentów lub
poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:
1.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1).
1.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na
podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2).
1.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ustawy (zał. nr 3)
1.4. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej ( zał. nr 5).
1.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 /sześć/ miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę podpisującego ofertę).
1.6. Podpisany i wypełniony w miejscach dotyczących wykonawcy wzór umowy (Zał. nr 4).
1.7. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba

podpisująca nie jest osobą uprawnioną na podstawie wpisu do właściwego organu rejestrującego.
Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego, powinno zawierać pieczęć wykonawcy /nie
nadruk firmowy/, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis.
1.8. Dowód wniesienia wadium. W przypadku wadium w formie innej niż w pieniądzu (przelew) do
oferty należy dołączyć kopię wadium, a oryginał włożyć w koszulce do oferty, tak aby zamawiający
mógł go łatwo wyjąć celem przetrzymania w depozycie.
1.9. Opis i fotografie oferowanej linii sortowniczej.

2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt VII ust. 1, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty:
2.1. Pisemne zobowiązanie podmiotów uczestniczących we wspólnej realizacji zamówienia z
podaniem zakresu lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów (z podaniem tych zasobów) na okres korzystania z nich przy
realizacji zamówienia.
2.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na
podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 /sześć/ miesięcy przed upływem
terminu składania ofert (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę).
XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ
OSOBACH UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ W SPRAWIE PRZETARGU
Obowiązującym sposobem porozumiewania się stron jest forma pisemna z dopuszczeniem faksu i
poczty elektronicznej, których otrzymanie na wniosek przesyłającego należy niezwłocznie
potwierdzić.
W wyjątkowych sytuacjach dla rozwiązania problemów formalnych osobami uprawnionymi przez
zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest Anna Wieczorek

Adres do korespondencji:
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Kostrzynie nad Odrą
ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel.: (0-95) 727-96-00, fax.: (0-95) 727-96-01
adres poczty elektronicznej: mzk@kostrzyn.pl
strona internetowa: www.mzk.kostrzyn.pl

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.

Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych 00/100).

2.

Wadium obejmuje okres związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert.

4.

Wadium można wnieść w następujących formach:
•

pieniądzu,

•

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

•

gwarancjach bankowych,

•

gwarancjach ubezpieczeniowych,

•

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dalej
PARP (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

5.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy. Zamawiający
wskazuje do wpłaty wadium rachunek bankowy w GBS w Barlinku O/Kostrzyn nad Odrą,
nr 11 8355 0009 0104 0661 2000 0002.

6.

Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana.

7.

Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do
uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu – nie złożył tychże.

8.

Zamawiający zatrzymuje również wadium wykonawcy, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą w sytuacjach opisanych w ustawie w art. 46 ust.5.

9.

Zamawiający wymaga dołączenia dowodu wniesienia wadium w postaci załącznika do
oferty.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania
ofert.

2.

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. Odmowa wyrażenia zgody
powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, którą należy opisać w
następujący sposób:
Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad
Odrą. „Przetarg na dostawę linii sortowniczej”. Nie otwierać przed godz. 1310, dnia
27.11.2013r.
Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem Oferenta.

2.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

3.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.

Ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

5.

Oferta musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela lub przedstawicieli
Wykonawcy, upoważnionego do zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań
finansowych

zgodnie

uprawniającym

do

z

wpisem

występowania

o

reprezentacji
w

obrocie

w

stosownym

prawnym

lub

dokumencie
udzielonym

pełnomocnictwem, przy zastosowaniu imiennych pieczątek. Gdy ofertę podpisuje osoba,
która nie jest wymieniona w dokumencie stwierdzającym uprawnienia firmy do występowania
w obrocie prawnym, do oferty musi być dołączone na piśmie stosowne pełnomocnictwo w
tej sprawie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Brak załączenia
pełnomocnictwa do oferty skutkować będzie wezwaniem do jego uzupełnienia w
wyznaczonym terminie.
6.

Zamawiający wymaga sporządzenia oferty w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

7.

Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane
przez osobę podpisującą ofertę.

8.

Oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty oraz załączniki.

9.

Zaleca się, aby kompletna oferta łącznie z załącznikami miała zszyte i ponumerowane strony.

10.

Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jej treść musi odpowiadać treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

11.

Jeżeli w załączniku zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony, zamieszczając na
nich wymagane załącznikiem wzorcowym informacje.

12.

Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy, których ujawnienie
naruszałoby jego ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji zgodnie z art. 96
ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Takie konkretnie określone informacje mają
znajdować się na wyodrębnionych kartkach oferty nie spiętych z całością oferty. Zaleca się,
aby kartki te były ponumerowane. Zszyta zasadnicza część oferty nie obejmująca tak
wyodrębnionych kartek będzie częścią jawną oferty. Kartki tworzące część jawną oferty mają
być także, ale odrębnie spięte.

13.

Oferty nie podpisane, niezgodne z ustawą lub takie, których treść nie odpowiada treści
niniejszej specyfikacji z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3, zostaną odrzucone bez
rozpatrywania. Odrzucone zostaną również oferty, których złożenie stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji, zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zawierają błędy w obliczeniu ceny lub wykonawca w terminie 3 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodującej
istotnych zmian w treści oferty.

14.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana
oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE.

15.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na

wniesienie protestu.
16.

W przypadku braku dokumentu lub oświadczenia wskazanego w pkt VII lub nie złożenia
pełnomocnictwa albo złożenia dokumentu lub oświadczenia wskazanego w pkt VII lub
pełnomocnictwa zawierającego błędy, a dokument ten lub oświadczenie dotyczy spełniania
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, dostawca zostanie wezwany do jego
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

17.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących dokumentów wskazanych w pkt. VII o ile dokument ten dotyczy spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy
wymagań określonych przez zamawiającego

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskich Zakładów
Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą, do dnia 27.11.2013 r.,
do godz. 1300.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27.11.2013 r. o godz. 1310.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy firm Wykonawców wraz z adresami a także
informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1.

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym podatek VAT i
musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnionym podatkiem VAT.

2.

Cena może być tylko jedna.

3.

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

4.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walucie obcej, a jedynie
w złotych polskich.

XIV. KRYTERIA OCENY OFERT.
• Cena – do 73 pkt.
Cmin
C= --------------------- x 73 pkt
Cbad
gdzie:
C - całkowita liczba punków w kryterium – cena,
Cmin – cena minimalna zaoferowana w przetargu,

Cbad, – cena oferty badanej.
• Rok produkcji urządzenia – do 15 pkt
gdzie:
- za rok 2013 : 15 pkt
- za rok 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 – 0 pkt
• Mechaniczny rozrywacz worków – 7 pkt
• Przenośnik wyładowczy – 5 pkt
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryteria wyboru.
2.

Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców biorących udział
w postępowaniu o zamówienie, podając nazwę (firmę), adres (siedzibę) wybranego wykonawcy
oraz cenę najkorzystniejszej oferty.

3.

Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

4.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty za pomocą faksu lub pocztą
elektroniczną, lub 10 dni od dnia przekazania – w inny sposób, nie później jednak niż przed
upływem terminu związania ofertą. Zamawiający zawrze umowę bez stosowania powyższych
terminów, jeśli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

5.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie zgodnie ze sposobem
porozumiewania się Stron. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
niniejszej specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
prześle Wykonawcom, którym przekazał specyfikację oraz umieści na stronie internetowej bez
wskazania źródła zapytania.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu lub zaniechania przez
Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść
odwołanie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym.
2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
•

opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

•

wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

•

odrzucenia oferty odwołującego

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
5. Termin na wniesienie odwołania wynosi 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub
pocztą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – w przypadku przesłania informacji innym
sposobem.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 - załącznik nr 2,
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ustawy – załącznik nr 3,
4. Wzór umowy – Załącznik nr 4
5. Oświadczenie –grupa kapitałowa –załącznik nr 5

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
Ul. Kopernika 4a
66-470 Kostrzyn nad Odrą

Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i siedziba Wykonawcy
.........................................................................................................................
……………………………………………………………………………….
NIP: .......................................................
REGON: ................................................
Tel.: ……………………………………
Fax na który zamawiający ma przesyłać korespondencję: ……………………………………

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„Dostawę oraz montaż i uruchomienie nowej lub używanej min. sześciostanowiskowej
wolnostojącej linii sortowniczej, przeznaczonej do sortowania odpadów komunalnych
pochodzących z selektywnej zbiórki.

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia:
a) z funkcją mechanicznego rozrywacza worków za cenę:
Cena netto: ..................................... zł + VAT (......%) ......................... zł =
Cena brutto: …............................... zł
słownie: .......................................................................................................................................

lub
b) z funkcją kabiny wstępnej za cenę:
Cena netto: ..................................... zł + VAT (......%) ......................... zł =
Cena brutto: …............................... zł
słownie: .......................................................................................................................................
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty cenowej z proponowaną opcją cenową a
lub b.
2. Przenośnik wyładowczy:
Cena netto: ..................................... zł + VAT (......%) ......................... zł =
Cena brutto: …............................... zł
słownie: .......................................................................................................................................

Zamawiający dopuszcza możliwość doposażenia do pkt. 1 a lub b w przenośnik wyładowczy
jednocześnie Zamiawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty bez urządzenia
wskazanego w pkt. 2

3. Stawka serwisu pogwarancyjnego:
a) Stawka za 1 km dojazdu do siedziby Zamawiającego…………………………………………..
b) Stawka za 1 roboczogodzinę pracy pracownika Wykonawcy…………………………………..
4. Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych :
(wskazać miejscowość oraz odległość od siedziby Zamawiającego w km).
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
/Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy/
2. Oświadczam, że linia sortownicza będzie produktem nowym/używanym*, wykonana w roku…….
3. Termin realizacji zamówienia: .......................................... od daty podpisania umowy.
4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty w postępowaniu, zagwarantujemy
dostawę linii sortowniczej na teren Bazy magazynowo-transportowej z punktem selektywnego
zbierania odpadów w Kostrzynie nad Odrą przy ul Sportowej, o parametrach technicznych zgodnych z
opisem przedmiotu zamówienia oraz z opisem funkcjonalnym przedmiotu zamówienia wskazanym w
III SIWZ.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na okres ………………………………..miesiący.
od daty protokólarnego uruchomienia linii sortowniczej Zamawiającemu oraz zapewni stały serwis
gwarancyjny na terenie Polski
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy
warunki w niej zawarte.
7. Gwarantujemy, że cena ofertowa jest ceną stałą nie będzie podlegała waloryzacji w trakcie trwania
umowy.
8. Oświadczamy, że istotne warunki umowy określone w zał. nr 4 do SIWZ zostały przez nas
zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
10. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i
złożenia niniejszej oferty.
11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
12. Wadium o wartości ………………..zł wnieśliśmy w dniu ....................... w formie
.....................................................................................................................................................

Nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium przetargowe wniesione w formie pieniężnej:
….…………………………………………………………………………………………………….
/nazwa banku, numer konta/
Adres, pod który należy zwrócić oryginał wadium przetargowego, jeżeli zostało złożone w formie
bezgotówkowej…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
13. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 pkt. 1 i 3 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.
14. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
od ................. do ................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione.
15. Integralna część oferty stanowią następujące dokumenty:
a) ..................................................................
b) ..................................................................
c) ..................................................................
d) …………………………………………….
e) …………………………………………….

Podpis i pieczęć ..............................

...................................... , data ................................

*Niepotrzebne skreślić

załącznik nr 2 do siwz

………………………………………
pieczęć Oferenta

OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawę oraz montaż i uruchomienie nowej lub używanej min. sześciostanowiskowej
wolnostojącej linii sortowniczej, przeznaczonej do sortowania odpadów komunalnych
pochodzących z selektywnej zbiórki

reprezentując firmę (nazwa firmy) .......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że nie istnieją podstawy do wykluczenia nas z postępowania z powodu nie spełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych

..……………….........................

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

miejscowość, data

(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

załącznik nr 3 do siwz

………………………………………
pieczęć Oferenta

OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawę oraz montaż i uruchomienie nowej lub używanej min. sześciostanowiskowej
wolnostojącej linii sortowniczej, przeznaczonej do sortowania odpadów komunalnych
pochodzących z selektywnej zbiórki

reprezentując firmę (nazwa firmy) .......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jak w
niniejszym zamówieniu,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

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

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

miejscowość, data

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

załącznik nr 4 do siwz

Umowa nr ......................... (projekt)
zawarta w dniu ................................ w Kostrzynie nad Odrą z Oferentem wybranym w przetargu w
trybie przetargu nieograniczonego w wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
pomiędzy:
Miejskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o.
Z siedzibą przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą
wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000158228
NIP 598-000-42-38
Regon: 210022921

reprezentowanym przez:
Olgierda Kłaptocza – Prezesa Zarządu
Zwanym dalej Zamawiającym
a
.......................................................................................................................................................
Z siedzibą w .................................................................................................................................
Wpisaną do KRS./ rejestru działalności gospodarczej .................................................................
Reprezentowana przez:
1. ........................................................................
2. ........................................................................
zwanym dalszej w treści umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Dostawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia:
Dostawa oraz montaż i uruchomienie nowej lub używanej min. sześciostanowiskowej
wolnostojącej linii sortowniczej, przeznaczonej do sortowania odpadów komunalnych
pochodzących z selektywnej zbiórki takich jak: szkło, butelki PET, opakowania z tworzyw
sztucznych, folia, makulatura, puszki aluminiowe oraz opakowania z papieru i tektury.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzuje specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
która jest integralną częścią niniejszej umowy.
3. W dniu odbioru urządzenia Dostawca przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu następującą
dokumentację w języku polskim:,
a) instrukcję obsługi i eksploatacji,
b) dokumentację techniczno-ruchową,

c) książkę gwarancyjną,
f) świadectwo zgodności z normami CE,
§2
1. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – Baza magazynowo-transportowa z punktem
selektywnego zbierania odpadów przy ul Sportowej w Kostrzynie nad Odrą
2. Termin wykonania przedmiotu umowy: .................... tygodni od daty podpisania umowy.
§3
1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po protokólarnym uruchomieniu linii sortowniczej
Zamawiającemu, który winien być podpisany przez obie strony umowy, oraz przeszkoleniem
pracowników.
2. Przed dokonaniem odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi rozruch wstępny i
technologiczny urządzenia.
§4
Dostawca zobowiązany jest do:
1. Dostarczenia na własny koszt i ryzyko maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii
sortowniczej na Bazę magazynowo-transportową z punktem selektywnego zbierania odpadów przy ul
Sportowej w Kostrzynie nad Odrą
2. Zamontowania mechanicznego i elektrycznego przedmiotu umowy.
3. Nadzoru i przestrzegania przepisów przez Dostawcę BHP I PPOŜ.
4. Przeprowadzenia rozruchu wstępnego i technologicznego linii sortowniczej.
5. Przeszkolenia pracowników Zamawiającego w miejscu dostawy linii w zakresie obsługi.
6. Usuwania usterek oraz wad stwierdzonych w czasie obioru lub ujawnionych w czasie gwarancji.
7. Przekazania najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy dokumentów, o których mowa
w § 1 ust. 3 umowy.
§5
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 1 jest wynagrodzenie określone zgodnie z formularzem ofertowym, na
kwotę:
Cena netto: .............................. zł (VAT........ %) = ........................................................... zł
Cena brutto: .................................................. zł (słownie: .....................................................…)
2. Kwota o której mowa w pkt. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy tj. koszty transportu linii do miejsca odbioru, ew.
koszt rozładunku ze środków transportu, koszt przygotowania linii do pracy, koszt przeprowadzenia
rozruchu wstępnego i technologicznego, koszt szkolenia, koszty przygotowania dokumentacji, koszty
gwarancji i serwisowania oraz koszt dojazd i zakwaterowania pracowników Wykonawcy w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1
przelewem na konto Dostawcy, na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie – 21 dni
od daty dostawy przedmiotu umowy potwierdzonej protokołem zdawczo – odbiorczym,
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.
§6
1. Jeżeli w toku czynności odbioru linii zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi jeżeli
wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
§7
1.

Dostawca

udziela

gwarancji

i

świadczy

Serwis

gwarancyjny

na

linię

przez

okres……………./słownie:…………………………………………………...miesięcy liczony od protokólarnego
uruchomienia linii sortowniczej Zamawiającemu o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Wykonawca zapewnia czas przyjazdu serwisu i naprawę w okresie gwarancyjnym i
pogwarancyjnym w czasie .................. godzin od zgłoszenia drogą elektroniczną pod adres email:
………………… …………………lub faksem ………………………………..
3. Wszelkie wady i usterki nie wynikłe z winy Zamawiającego wraz z przyjazdem serwisu do
siedziby Zamawiającego w okresie gwarancji będą usuwane na kosz Wykonawcy.
4. W okresie pogwarancyjnym za dojazd serwisu do siedziby Zamawiającego naprawa będzie
wykonywana za 1 km w kwocie ……………….brutto, oraz stawkę za 1 roboczogodzinę pracy
pracowników Wykonawcy w kwocie……………..brutto.
5. Szczegółowy zakres gwarancji zostanie określony w kartach gwarancyjnych przekazanych
w dniu odbioru przedmiotu umowy.
6. Wszelkie awarie przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w
terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii na koszt Dostawcy.
7. Nie wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie o którym mowa w pkt. 3, uprawnia
Zamawiającego do:
− przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej w wybranym przez siebie serwisie na koszt
Dostawcy. W takim przypadku Dostawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów napraw
poniesionych przez Zamawiającego, w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia takiego żądania.
§8
1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy są kary
umowne.
2. Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących
przypadkach:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości netto
urządzenia, za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 2 ust. 2 niniejszej
umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy przy odbiorze albo w okresie
gwarancji w wysokości 0,1% wartości netto urządzenia, za każdy dzień zwłoki liczonej
odpowiednio od terminu usunięcia wad wyznaczonego przez Zamawiającego przy
odbiorze albo od upływu terminów określonych w § 7 ust. 3 niniejszej umowy,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 5% wartości
netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1.
3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Dostawcy kary umownej w wysokości 5%
wartości netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 w razie odstąpienia Dostawcy
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
§9
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z art. 144 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy
w stosunku do treści oferty gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na
realizację zamówienia;
b) nastąpi zmiana stawki podatku VAT;
c) nastąpi zmiana osób reprezentujących strony w umowie;
d) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej niezależnie od stron umowy, które
uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zamówienia. Strony zobowiązują się do ustalenia
odpowiednio zmienionego terminu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie
zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, w szczególności siłą wyższą będzie
działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon Wykonawcy.
§ 10
Spory mogące powstać na tle wykonania umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu
miejscowo sądowi powszechnemu wg siedziby Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:
………………………………

WYKONAWCA:
………………………………

…………………………..

Załącznik nr 5

Pieczęć oferenta

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest „……………………………………………………………………………………………..…….”, prowadzonym przez
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą oświadczamy, że
• nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych *,
• należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy
kapitałowej.

__________________ dnia _________

_____________________________________
PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

* - niepotrzebne skreślić.

