Tarnów, 05.05.2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
dla zamówienia o wartości poniżej 207 000 euro
na dostawę 4 szt. nowych kontenerów o pojemności 33 m3 każdy,
przystosowanych do pracy z kompaktorami stacjonarnymi typu KPHS 1900-TD
(nr ref. 5/ZP/2015)

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze. zm.).

I.
Nazwa i adres Zamawiającego:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowie,
33-100 Tarnów, ul. Okrężna 11, tel. 14/621-93-73, fax 14/621-86-73 lub o 14/621-93-73
w.19, e-mail: mpgk@mpgk.tarnow.pl.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. nowych kontenerów o pojemności 33 m3 każdy,
przystosowanych do pracy z kompaktorami stacjonarnymi typu KPHS 1900-TD.
Szczegółowy zakres zamówienia :
Kontener o pojemności 33 m³ zamknięty, przystosowany do pracy z kompaktorem
stacjonarnym typu KPHS 1900–TD (stanowiącym własność Zamawiającego).
Parametry kontenera:
Wymiary: 6750 mm x 2300 mm x 2150 mm-2200 mm (długość x szerokość x wysokośćprzód, tył)
Wysokość haka: 1570 mm, hak główny: pręt φ50 mm St 355
Rama nośna: dwuteownik IPN 180 mm, dodatkowo wzmocniony blachą co najmniej 8 mm
Grubość podłogi minimum 4 mm
Grubość ścian i drzwi minimum 4 mm
Ożebrowanie pionowe: wręgi - ceownik 120x60x4 mm, wzmocnione wręgami poziomymi co
najmniej 120x60x4 mm,
Dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami
Rolki jezdne 2 szt.: φ160, L-300 mm
Rozstaw rolek: 1560 mm
Rozstaw płóz: 1060 mm
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Drzwi pojedyncze, na trzech potrójnych zawiasach, każdy zawias wyposażony
w smarowniczkę, podwójny systemem zabezpieczeń (prawa strona 3 punkty oraz zamknięcie
centralne)
Kontener śrutowany, gruntowany i lakierowany farbami alkilowymi, grubość powłoki
lakierniczej - minimum 120 mikronów
Deklaracja zgodności na wykonane kontenery potwierdzająca spełnienie wszystkich
wymagań norm branżowych
Każdy kontener winien posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera,
jak również wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością
Gwarancja na kontenery: co najmniej 24 miesiące
Gwarancja na stal: co najmniej 24 miesiące
Ładowność 1szt. kontenera: 9 000 kg-13 000 kg
Kontenery winny być przystosowane do pracy z kompaktorem stacjonarnym typu KPHS
1900–TD. Dla zapewnienia spełnienia tego wymogu, pożądanym jest aby Wykonawca przed
złożeniem oferty, dokonał oględzin kompaktora stacjonarnego typu KPHS 1900–TD
w RIPOK Zamawiającego przy ul. Cmentarnej w Tarnowie.
Parametry kompaktora stacjonarnego typu KPHS 1900–TD:
Moc silnika: 7,5 KW
Nacisk: 320 KN (2,82 kg/cm2 )
Otwór załadowczy górny : 1800 mm x 1770 mm
Otwór załadowczy dolny : 1475 mm x 1770 mm

III.
Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
IV.
Powierzenie zamówienia podwykonawcom:
Żadna część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
V.
Termin realizacji całości zamówienia/dostawy kontenerów:
Do 28 dni od daty podpisania umowy.
VI.
Warunki płatności:
Płatność 21 dni od daty wystawienia faktury.
VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Kryteria oceny ofert:
1. Cena netto - 94 pkt.
Sposób oceny ofert:
Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 0-95, obliczone według
wzoru:
Wartość obliczana 1 =
Najniższa oferta x 94
Oferta badana
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2. Okres gwarancji na stal - 6 pkt.
Sposób oceny ofert:
Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za oferowany okres gwarancji na stal
w skali 0-6:
Okres gwarancji do 36 m-cy – 2 pkt.
Okres gwarancji od 37-48 m-cy – 4 pkt.
Okres gwarancji do 49-60 m-cy – 6 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymogom SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbę
punktów wynikających z sumowania punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert
wskazanych przez Zamawiającego.
VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. pzp (oświadczenie - załącznik nr 3 do SIWZ) spełniający
warunki określone w art. 22 ust. 1 tej ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przetargowym dokonane zostanie na
podstawie oceny przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów (wg formuły
spełnia/nie spełnia) jakie Wykonawcy mają załączyć w ofercie, w zakresie:
• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
• posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego,
• podlegania bądź nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (załącznik nr 3 do SIWZ),
• wykazania dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
IX.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta musi być sporządzona w języku polskim i ma zawierać:
1. Kompletnie wypełniony i podpisany formularz "OFERTA" stanowiący załącznik nr 1 do
SIWZ.
2. Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego
ofertę, jeśli ofertę lub załączniki podpisuje osoba nie wymieniona w KRS lub wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy).
3. Pełnomocnictwo - ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się
wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy).
4. W przypadku spółki cywilnej – umowę spółki cywilnej (gdy w umowie s. c. brak jest
uregulowań co do sposobu reprezentacji s.c. Zamawiający wymaga aby oferta oraz
wszystkie dokumenty przetargowe były podpisane przez wszystkich wspólników spółki
cywilnej).
5. Dokumenty wymienione w punkcie VIII SIWZ, potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
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Wymagania formalne ogólne:
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej i trwale zamkniętej kopercie.
Ofertę należy sporządzić na załączonym do SIWZ formularzu „OFERTA”. Do oferty należy
dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami
SIWZ.
Formularz „OFERTA” i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być
podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy.
W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem” – (w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu, np. wraz z imienną pieczątką).
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, a kartki połączone ze
sobą w sposób uniemożliwiający samoczynną dekompletację (należy je zszyć, spiąć,
zbindować lub zastosować inny sposób trwałego połączenia). Do oferty należy dołączyć spis
załączonych dokumentów. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy umieścić w ofercie w osobnym
opakowaniu i opisać w następujący sposób: „Tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu
przez Zamawiającego”- z podpisem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie z oznaczeniem
„Zmiana” lub „Wycofanie”. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez
otwierania.
Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy oraz oświadczenia także na własnych drukach,
pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do SIWZ.
Wymagania szczegółowe dla konsorcjów:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) pod
warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podst. art. 23 ustawy p.z.p.
muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać postępowanie, do którego się odnosi,
precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika.
Musi też wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie
i każdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem.
W przypadku spółki cywilnej - Wykonawca załącza umowę s. c.
Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane w taki sposób, by prawnie stanowiły
zobowiązanie wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego
z Wykonawców lub przez pełnomocnika).
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Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy
z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi załączyć dokument
wymieniony w pkt. X. 1 SIWZ. W zakresie warunków opisanych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 do 3
ustawy pzp, Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą
udokumentować, że łącznie spełniają te warunki.
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający
będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako
pełnomocnik pozostałych.
Wypełniając formularz „OFERTA” jak również inne dokumenty powołujące się na: „nazwa
i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika
konsorcjum.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty ustalonej do składania ofert.
2. Termin realizacji zamówienia – wg zapisu pkt. V SIWZ.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a wszystkie koszty związane ze
sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.
4. Przygotowana według powyższych wskazówek oferta oraz oświadczenia, mają być
podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do zaciągania zobowiązań cywilno - prawnych
w imieniu Wykonawcy.
X.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzający, że profil działalności
Wykonawcy odpowiada przedmiotowi niniejszego zamówienia.
2. Załącznik nr 1 - Wzór oferty.
3. Dokumenty potwierdzające (poświadczenie, oświadczenie) spełnianie wymagań zawartych
w pkt. VIII SIWZ, dotyczących warunków wiedzy i doświadczenia. (oświadczenie z art.
24 ustawy pzp – załącznik nr 3 do SIWZ, oświadczenie z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy pzp –
załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Załącznik nr 4 - Parafowany projekt umowy.
XI.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami,
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania
się z Wykonawcami.
1. O wszelkie wyjaśnienia na temat SIWZ można zwracać się do MPGK Sp. z o.o. 33-100
Tarnów, ul. Okrężna 11 w godzinach pracy (7.00 – 14.00).
2. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami :
Tomasz Migała tel. 14/621-93-73 w.25, t.migala@mpgk.tarnow.pl
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3. Treść wyjaśnień przekazuje się Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez ujawniania
źródła zapytania.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują pisemnie lub faksem.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
XII. Termin związania ofertą.
Wykonawcy związani są ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
XIII. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, oznaczonej pieczęcią Wykonawcy
z napisem „Przetarg nieograniczony na dostawę 4 szt. nowych kontenerów o pojemności
33 m3 każdy, przystosowanych do pracy z kompaktorami stacjonarnymi typu KPHS
1900-TD” w sekretariacie Spółki MPGK w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie przy ul.
Okrężnej 11 do dnia 27.05.2015 r. do godziny 1000.
1. Oferty dostarczone po terminie wyznaczonym do ich składania zostaną zwrócone
Wykonawcom bez otwierania.
2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2015 r. o godzinie 1015 w siedzibie
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowie przy
ul. Okrężnej 11, pokój nr 2.
3. Przed otwarciem ofert podana będzie wysokość środków finansowych przewidzianych
przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
4. Po otwarciu ofert podane zostaną :
• nazwa Wykonawcy oraz adres,
• cena ofertowa netto w PLN za 1 szt. kontenera
• oferowana długość gwarancji na stal.
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z warunkami
SIWZ, obliczone w oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz naliczony podatek od
towarów i usług (VAT). Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ostateczną.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Cena oferty powinna być przedstawiona w postaci:
Oferowana cena netto za 1 szt. kontenera (w PLN)
Podatek od towarów i usług (VAT) procentowo i kwotowo (w PLN)
Cena brutto za 1 szt. kontenera (w PLN)
Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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XV. Postanowienia istotne dla Zamawiającego, które zostaną wprowadzone do treści
zawartej umowy:
1. Informacja o karach umownych.
2. Zobowiązanie Wykonawcy do zapewnienia przystosowania do pracy oferowanych
kontenerów z kompaktorem stacjonarnym typu KPHS 1900–TD, stanowiącym własność
Zamawiającego.
XVI. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XVII . Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. Zastrzeżenie:
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy winni
dodatkowo zastrzec w ofercie, które informacje nie mogą być udostępnione uczestnikom
postępowania – stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy:
Zasady wnoszenia środków odwoławczych określają przepisy Działu VI ustawy pzp.
XX. Zawarcie umowy:
W zawiadomieniu kierowanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający
określi termin zawarcia umowy zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy pzp.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy określonego w w/w zawiadomieniu uznane będzie
za uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy, a kolejna umowa będzie zawarta
z Wykonawcą, który przedstawił ofertę cenową drugą w ocenie zgodnie z przyjętymi
kryteriami.
XXI. Wymagane załączniki stanowiące integralną część SIWZ:
Załącznik nr 1 - Wzór oferty.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24 ustawy pzp.
Załącznik nr 4 - Parafowany projekt umowy.

……………………………
Opracował

…………………………….
Zatwierdził
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Załącznik nr 1 do SIWZ

..........................................................
/nazwa firmy, adres, telefon, fax/

…………………………….
/miejscowość, data/

O

F

E R T A

Nawiązując do ogłoszonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. w Tarnowie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 4 szt. nowych kontenerów
o pojemności 33 m3 każdy, przystosowanych do pracy z kompaktorami stacjonarnymi
typu KPHS 1900-TD”.
1. Oferujemy wykonanie zadania objętego przedmiotem zamówienia za:
Cenę jednostkową kontenera
netto …………………………zł/1szt. (słownie: …………………………...................)
podatek VAT ............. %, co stanowi kwotę ..................... zł (słownie: ……………...)
brutto .......................................zł/1 szt. (słownie: ..........................................................)
2. Deklarujemy termin realizacji zamówienia zgodny z zapisami pkt. V SIWZ.
3. Udzielamy gwarancji na:
− kontenery - na okres ……….m-cy,
− stal - na okres ……….m-cy (z przedziału określonego w SIWZ).
4. Zapewniamy przystosowanie do pracy oferowanych kontenerów z kompaktorem
stacjonarnym typu KPHS 1900–TD, stanowiącym własność Zamawiającego.
5. Nr NIP Wykonawcy : .....................................................................
6. Nr telefonu: kier./tel. ......................................., Fax: .........................................................
7. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy * płatnikiem podatku VAT.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.
9. Oświadczamy, że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt
umowy (załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do spełnienia wszelkich
wymagań wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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10.

Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia
upływu terminu składania ofert.

11. Załączone zaświadczenia, oświadczenia i załączniki określone w pkt. VIII, IX, X SIWZ:

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

....................................., dnia ...................................

............................................
/podpis Wykonawcy/

* / niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do SIWZ

..................................
( pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) składając ofertę w przetargu na „Dostawę 4 szt. nowych
kontenerów o pojemności 33 m3 każdy, przystosowanych do pracy z kompaktorami
stacjonarnymi typu KPHS 1900-TD”, w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy
oświadczam/y, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…............................................
(miejscowość, data)

……………...................................................
(podpisy i pieczątki osób upoważnionych do podpisania oferty)
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Załącznik nr 3

..................................
(pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa
w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
pn.: „Dostawa 4 szt. nowych kontenerów o pojemności 33 m3 każdy, przystosowanych do
pracy z kompaktorami stacjonarnymi typu KPHS 1900-TD” ja niżej podpisany,
reprezentując Wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych,
oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych.

.........................................
(miejscowość, data)

……..……………………………………..
(podpisy i pieczątki osób upoważnionych do podpisania oferty)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA nr

/ZP/2015 (Projekt)

zawarta na podstawie oferty złożonej w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w dniu …………..……... w Tarnowie pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy
ul. Okrężnej 11, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr
0000168311, posiadającym numer NIP: 873-020-86-97 i REGON: 850033843
reprezentowanym przez:
1. Mariusza Burnóga – Prezesa Zarządu
2. Andrzeja Klempkę – Wiceprezesa Zarządu,
zwanym dalej Zamawiającym
a
................................................................................. z siedzibą w ……………………………..,
posiadającym nr NIP: ……………………………i REGON: ……………………………,
działającym na podstawie ……………………………………………
reprezentowanym przez:
.................................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
I. Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa 4 szt. nowych kontenerów o pojemności 33 m3 każdy,
przystosowanych do pracy z kompaktorami stacjonarnymi typu KPHS 1900-TD.
2. Wykonawca zapewnia przystosowanie oferowanych kontenerów do pracy z kompaktorem
stacjonarnym typu KPHS 1900–TD stanowiącym własność Zamawiającego.
3. Integralną część umowy stanowią:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
2) oferta Wykonawcy.
II. Termin dostawy
§2
Termin dostawy – do dnia…………………………..
III. Wynagrodzenie
§3
1. Wykonawca otrzyma za dostawę przedmiotu umowy wynagrodzenie łączne w wysokości
……………………………………..zł netto (słownie: ……………………………,
plus podatek VAT ..……….…. zł (słownie: ……………………………………………),
co stanowi kwotę brutto ………………. zł (słownie: ………………………………….....).
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2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wyszczególniona w ust. 1 obejmuje wszelkie
koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
3. Rozliczenie należności wynikającej z zakresu objętego przedmiotem umowy nastąpi
przelewem.
4. Zamawiający dokonana płatności w terminie 21 dni, licząc od daty wystawienia faktury.
IV. Gwarancja i rękojmia
§4
1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przedmiot umowy będzie zgodny ze złożoną ofertą
oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.
2. Wykonawca udziela ........................ miesięcznej gwarancji na
kontenery
i ............................ miesięcznej gwarancji na stal.
3. Początkowy termin gwarancji rozpocznie się od dnia odbioru kontenerów. Wykonawca
zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnych napraw w okresie obowiązywania
gwarancji.
4. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie wyklucza uprawnień gwarancyjnych
Zamawiającego przyznanych przez producenta na podstawie dokumentów
gwarancyjnych, jednakże w dokumencie gwarancyjnym o którym mowa w ust. 2,
Wykonawca nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności gwarancyjnej w zakresie w
jakim dany produkt jest objęty gwarancją producenta.
5. Serwis gwarancyjny prowadzony będzie przez: ……………………………………………
tel. ……………………………………………………………………
6. Stwierdzone w okresie gwarancji i rękojmi wszelkie wady lub usterki lub braki,
Wykonawca usunie na własny koszt, najpóźniej w terminie ..... dni licząc od daty ich
zgłoszenia na piśmie, w tym dopuszcza się zgłoszenie faksem lub pocztą elektroniczną na
adres ........... .
7. Wszystkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym koszty
transportu po naprawie - obciążają Wykonawcę.
8. Koszty wymiany części eksploatacyjnych w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.
9. Jeżeli w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na dostarczone kontenery ta
sama jego część (moduł) był trzykrotnie naprawiany, a kontener będzie wykazywał wady
uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo
żądać wymiany przedmiotu umowy na nowy, identyczny wolny od wad, a Wykonawca
ma obowiązek, wynikający z niniejszej umowy, urządzenie dostarczyć.
10. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy, na
piśmie, w ciągu 7 dni od ich ujawnienia.
11. Jeżeli wskazany przez Wykonawcę serwis nie usunie zgłoszonej pisemnie (faksem) awarii
w ciągu 21 dni, Zamawiający ma prawo ponownie wezwać go pisemnie i zakreślić termin
usunięcia awarii. Jeżeli ujawnione wady nadal nie zostaną usunięte w żądanym terminie,
Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy.
12. Strony ustalają, że Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi na ogólnych
zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.
13. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
a) zmianie siedziby, adresu lub nazwy firmy Wykonawcy,
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
d) likwidacji Wykonawcy.
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15. W razie nie dopełnienia obowiązku o jakim mowa w ust. 13, wszelkie zawiadomienia
dokonywane przez Zamawiającego na znany mu adres Wykonawcy, uważane będą za
dokonane skutecznie i wywołujące skutki prawidłowego doręczenia.

1.

2.
3.

4.

VI. Odsetki/Kary umowne
§5
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości
wynagrodzenia umownego brutto, o jakim mowa w § 3 ust. 1 umowy, liczonego za
każdy dzień opóźnienia;
b) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek lub braków zgłoszonych przez
Zamawiającego w trakcie odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości
wynagrodzenia umownego brutto, o jakim mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie;
c) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek lub braków zgłoszonych przez
Zamawiającego w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,5% wartości
wynagrodzenia umownego brutto, o jakim mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie;
d) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy jak również z przyczyn określonych w ust. 5 – w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego brutto; o jakim mowa w § 3 ust. 1 umowy.
e) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie –
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o jakim mowa w § 3 ust. 1
umowy.
Strony ustalają, iż zapłata kar, o których mowa w ust. 1 lit. a) – c) jest niezależna od
zapłaty kar, o których mowa pod litera d) i e).
Wykonawcy przysługuje prawo:
a) naliczenia kary umownej za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego
brutto, o jakim mowa w § 3 ust. 1 umowy,
b) naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie wystawionej zgodnie
z warunkami określonymi w umowie faktury VAT.
Jeżeli wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy powstała szkoda,
Stronie, która ją poniosła, przysługuje prawo do żądania jej pokrycia przez Stronę
odpowiedzialną, w pełnej wysokości (odszkodowanie uzupełniające).

VII. Odstępne/Odstąpienie od umowy
§6
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości całości zamówienia.
§7
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze
wskazaniem okoliczności uzasadniających odstąpienie.
§8
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 całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
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§9
Strony wprowadzają zakaz przenoszenia wierzytelności wynikłej z umowy na osoby trzecie.

VIII. Postanowienia końcowe
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.), ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.).
§ 13
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla
siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w 2. jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………..
Wykonawca :

……………………………………
Zamawiający:
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