Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej „ Komunalnik” Sp. z o. o . w
K trzynie, ul. Plac Słowia ski 2
Zamówienie publiczne: PGK /03/07

Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
p r z e t a r g u n i e o g r a n i c z o n e g o poni ej 60.000 euro
(z zachowaniem zasad okre lonych ustaw z dnia 29.01.2004 r. - Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz.
177 Prawo zamówie publicznych z pó n. zm.)

na
" usługi transportowe ”

K trzyn dnia 17.01.2007 r.

SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I.
Zamawiaj cy:
Przedsi biorstwo Gospodarki komunalnej „ Komunalnik” Sp. z o.o.
Adres: 11-400 K trzyn, ul. Plac Słowia ski 2, tel.: (0-89), 751-38-05, fax. (0-89) 751-38-12
NIP: 742-000-08-55
II.
Numer i tryb post powania
1. Post powanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: PGK/03/07. Oferenci
we wszelkich kontaktach z zamawiaj cym powinni powoływa si na ten znak.
III.
Informacje uzupełniaj ce
1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przeznaczone s wył cznie w celu przygotowania oferty i w adnym wypadku nie powinny by
wykorzystywane w inny sposób, ani udost pniane osobom nie uczestnicz cym w post powaniu.
2. Ilekro w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest poj cie "ustawa", bez
bli szego okre lenia, o jak ustaw chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.Nr 19
poz. 177 z pó n. zm.) Prawo zamówie publicznych.
3. Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego mo e zosta uniewa nione jedynie w
przypadkach okre lonych w art. 93 ust. 1 ustawy. O fakcie uniewa nienia post powania, Zamawiaj cy
poinformuje wszystkich wykonawców bior cych w nim udział.
4. Zamawiaj cy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupełnienia tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana mo e mie miejsce w
ka dym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej
zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim oferentom i b dzie dla nich
wi ca.
IV.
Przedmiot zamówienia (w/g CPV: 60000000-8 )
Przedmiotem zamówienia jest wiadczenie usług transportowych typu :
1. Cz
I : wynaj cie koparko – ładowarki z ły k z z bami o poj. min. 2,5 m3 z obsług
2. Cz
II : wynaj cie koparko – ładowarki z ły k o poj. min. 2,5 m3 z obsług
3. Cz
III: wynaj cie koparki obrotowej o poj. ły ki
a/ min. 0,6 m3
b/ min. 1,1 m3
4. Cz
IV: wynaj cie samochodu ci arowego o ład. min. 16 ton
5. Cz
V: wynaj cie zestawu o ład. min. 24 tony
V.
Termin realizacji zamówienia
Sukcesywne pod potrzeby Zamawiaj cego do dnia 31.03.2008 r.
VI.
Warunki udziału
1. Ka dy oferent przyst puj cy do post powania powinien zło y o wiadczenie, e:
1/ jest uprawniony do wyst powania w obrocie prawnym,
2/ posiada uprawnienia niezb dne do wykonania okre lonych prac lub czynno ci, je eli ustawy
nakładaj obowi zek posiadania takich uprawnie ,
3/ dysponuj niezb dn wiedz i do wiadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym
oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
4/ znajduje si w sytuacji finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia,
5/ nie podlega wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ustawy,
6/ o wiadczy, e w przypadku wyboru jego oferty podpisze umow , której wzór zał czono do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
7/ realizuj c zamówienie publiczne w ci gu ostatnich 3 lat przed wszcz ciem post powania nie
wyrz dził szkody nie wykonuj c zamówienia z nale yt staranno ci ,
8/ po zapoznaniu si z warunkami zamówienia akceptuje je bez zastrze e .

VII.
Wykaz o wiadcze i dokumentów potwierdzaj cych spełnienie w/w warunków:
1. Od Oferentów ubiegaj cych si o przyznanie zamówienia wymagane jest, w celu potwierdzenia
spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, przedstawienie wymienionych ni ej
dokumentów. Dokumenty te, zgodnie z obowi zuj cym w tym zakresie Rozporz dzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 71 poz. 645), mog by przedstawione w formie
po wiadczonych kopii „za zgodno z oryginałem”. Wymagane dokumenty i o wiadczenia:
1) formularz ofertowy – na zał czonym druku
2) o wiadczenie – na zał czonym druk
3) uzupełniony, parafowany i zaakceptowany projekt umowy - w zał czeniu
4) aktualny odpis z wła ciwego rejestru lub za wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ci
gospodarczej z dat wystawienia nie wcze niej ni 6 m-cy przed upływem terminu składania
ofert,
2. Je eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 1 pkt 5 składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio,
e:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło ci;
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie;
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty zaległych
płatno ci lub wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu.
3. Je eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w ust. 2, zast puje si je dokumentem
zawieraj cym o wiadczenie zło one przed notariuszem, wła ciwym organem s dowym,
administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania.
4. Zło enie przez Oferenta fałszywych lub stwierdzaj cych nieprawd dokumentów, albo
nierzetelnych o wiadcze zagro one jest kar pozbawienia wolno ci i zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 06.06.1997r. Kodeks Karny (Dz. U.Nr 88 poz. 553 rozdział XXXVI art. 297) oraz ustawy Prawo
zamówie publicznych powoduje wykluczenie Oferenta z post powania.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana według formuły „spełnia
– nie spełnia„. Nie spełnienie cho by jednego warunku b dzie skutkowa odrzuceniem oferty.
VIII. Udzielanie wyja nie :
1. Zamawiaj cy nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego oferentów. Wyja nienia
warunków specyfikacji zamówienia udzielane b d z zachowaniem zasad okre lonych w ustawie
w art. 38 ust. 1 i 2. Pytania i pro by o wyja nienie mog by przesyłane faxem, pod warunkiem
potwierdzeniach pismem wysłanym na adres Zamawiaj cego.
2. Osobami uprawnionymi do bezpo redniego kontaktowania si z oferentami s : Wiesław
Wójtowicz tel. . 089 7522645, tel. kom. 693441276 – sprawy techniczno-technologiczne; Zofia
Zawistowska , tel. 089 7513805, fax: 089 7513812 – sprawy organizacyjne.
IX.
Wymagania dotycz ce wadium:
Nie wymagane jest wniesienie wadium.
X.
Terminy:
1. Odpowiedzi na pytania dotycz ce tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane
b d niezwłocznie chyba, e pro ba o wyja nienie wpłynie do Zamawiaj cego na mniej ni 6 dni
przed terminem otwarcia ofert.
2. Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2008 r..
3. Termin zwi zania ofert : 30 dni od terminu składania ofert.
4. Termin podpisania umowy zostanie okre lony w zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego
oferta zostanie wybrana.

XI.
Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferty nale y zło y w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiaj cego przy ul. Plac
Słowia ski 2 (Sekretariat) do dnia 31.01.2007r. do godz. 1100, oznaczonej: „przetarg –
usługi transportowe”.
2. Ka dy oferent mo e zło y tylko jedn ofert .
3. Dopuszcza si mo liwo składania ofert cz ciowych.
4. Nie dopuszcza si składania ofert wariantowych.
5. Wymaga si , by oferta była przygotowana na pi mie, w formie zapewniaj cej pełn
czytelno jej tre ci, zgodnie z zaleceniami opisanymi w SIWZ.
6. Ofert nale y sporz dzi w j zyku polskim pod rygorem niewa no ci.
7. Wymaga si by oferta była podpisana przez osob lub osoby uprawnione do zaci gania
zobowi za , w wysoko ci odpowiadaj cej cenie oferty, a wszystkie strony oferty parafowane.
8. Wszystkie strony oferty nale y ponumerowa .
9. Wymaga si , aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone
dat dokonania poprawki oraz paraf osoby podpisuj cej ofert .
10. Poj cia, których znaczenie jest niejednoznaczne powinny by precyzyjnie zdefiniowane. W
przypadku niejednoznaczno ci przyjmowane b dzie znaczenie bardziej korzystne dla
Zamawiaj cego.
11. Zaleca si , by wszystkie dokumenty wymienione w punkcie VII były uło one w okre lonej
tam kolejno ci.
12. Zamawiaj cy dopuszcza zło enie jednej oferty przez kilku przedsi biorców wyst puj cych
wspólnie. Podmiot zbiorowy winien zło y :
1) ofert wraz z kompletem dokumentów o których mowa w rozdz. VII,
2) do oferty przedsi biorcy wyst puj cy wspólnie powinni zał czy indywidualne: wypisy z
ewidencji działalno ci gospodarczej lub rejestru s dowego oraz dokumenty, o których
mowa w rozdz. VII
3) do oferty winna by zał czona umowa, z której b dzie wynikał sposób reprezentowania
przedsi biorców wspólnie wyst puj cych w post powaniu
Konsekwencje zło enia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi oferent.
XII.
Informacja o trybie otwarcia ofert:
1. Publiczne otwarcie ofert nast pi w dniu 31.01.2007r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiaj cego
przy ul. Plac Słowia ski 2. W otwarciu ofert mog bra udział przedstawiciele wykonawców.
2. Nazwy firm i adresy oferentów oraz zaproponowane ceny ogłoszone zostan osobom obecnym.
3. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostan dor czone oferentom nieobecnym,
wył cznie na ich pisemny wniosek.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena podana w ofercie powinna zawiera wszystkie koszty zwi zane z zakresem okre lonym w
SIWZ.
2. W cenie nale y uwzgl dni wszystkie składki i podatki z wł czeniem równie podatku od
towarów i usług VAT.
3. Do oceny b dzie przyjmowana cena brutto (cena netto + VAT) za jak Oferent zobowi zuje si
wykona zamówienie.
XIV. Kryteria oceny ofert
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowa b dzie warto brutto przedmiotu zamówienia - waga
100%
Oferta o najni szej cenie uzyska 10 pkt a pozostałe oferty otrzymaj liczb punktów wg. okre lonego
wzoru: Pc= (Cmin/Cn) x 10
Oznaczenia:
Pc – ilo pkt. badanej oferty w kryterium ceny, C
oferty,

min

– najni sza cena ofertowa, C n – cena badanej

Wybrana do realizacji zostanie oferta, która uzyska najwi ksz ł czn ilo
wymagania zamawiaj cego.

punków i spełni pozostałe

XV.
Zawarcie umowy
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z dostawc lub
wykonawc , który spełni wszystkie warunki przedstawione w ustawie oraz w SIWZ i którego
oferta oka e si najkorzystniejsza.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej nie wcze niej ni 7 dni od dnia ogłoszenia o wyniku
post powania. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiaj cy powiadomi niezwłocznie
wybranego oferenta.
3. W przypadku, je eli oka e si , e oferent, którego oferta została wybrana, przedstawił
nieprawdziwe dane lub b dzie si uchylał od zawarcia umowy, zamawiaj cy wybierze t spo ród
pozostałych ofert, która uzyskała najni sz cen chyba, e upłyn ł termin zwi zania ofert .

XVI. Kryteria powoduj ce wykluczenie i odrzucenie oferty
1. Zamawiaj cy wykluczy w ci le okre lonych przypadkach wykonawców podlegaj cych
wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy. Zamawiaj cy niezwłocznie powiadomi dostawc lub
wykonawc o wykluczeniu b d odrzuceniu oferty z post powania podaj c jednocze nie
uzasadnienie.
2. Zgodnie z art. 89, w ci le okre lonych przypadkach, Zamawiaj cy zobowi zany jest odrzuci
ofert . Z tytułu odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuj
adne roszczenia przeciwko
Zamawiaj cemu.
Oferta zostanie odrzucona, je eli:
a) jest sprzeczna z ustaw lub Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia,
b) Oferent nie zło ył wymaganych o wiadcze lub nie spełnił innych wymaga okre lonych w
ustawie lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
c) jej zło enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
d) została zło ona przez wykonawc wykluczonego z post powania o udzielenie zamówienia lub
nie zaproszonego do składania ofert,
e) jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

XVII. Inne
Nie dopuszcza si składania ofert wariantowych.
Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiaj cy przewiduje zamówienia uzupełniaj ce .
Zamawiaj cy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Oferta winna by przedstawiona w walucie polskiej.
Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w post powaniu.

XVIII. rodki ochrony prawnej
Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy, w prowadzonym post powaniu wykonawcom przysługuje prawo
składania protestów przewidzianych w ustawie.

.......................................
/podpis Zamawiaj cego /

................................... dnia .....................2007 r.
................................................................
/Nazwa firmy, piecz firmowa z adresem/

Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej
„ Komunalnik” Sp. z o.o.
11-400 K TRZYN
Plac Słowia ski 2
OFERTA

Nawi zuj c
warunkach:

do ogłoszonego przetargu nieograniczonego:
w/g SIWZ znak: PGK/03/07 oferuj wykonanie zamówienia na nast puj cych

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia, za
cen (wył cznie w PLN)
1/ Cz
I: cena za 1 godz. pracy koparko-ład.
z ły k z z bami o poj. min. 2,5 m3
............................zł/godz netto
podatek VAT ........................... zł
........................... zł/godz. brutto
2/ Cz
netto

II: cena za 1 godz. pracy koparko- ład.
z ły k o poj. min. 2,5 m3

..............................zł/godz.
podatek VAT

3/ Cz

4/ Cz

..............................zł
..............................zł/godz. brutto

III: cena za 1 godz. pracy koparki obrotowej o poj. ły ki:
a/ min. 0,6 m3
............................zł/godz. netto
podatek VAT
............................zł
............................ zł/godz. brutto
b/ min. 1,1 m3

..............................zł/godz netto
podatek VAT ............................. zł
.............................. zł/godz brutto

IV: cena za samochód ci arowy 16 t

...................................zł/godz netto
podatek VAT ....................................zł
.................................zł/godz brutto
................................zł/km netto
podatek VAT ................................zł
.................................zł/km brutto

5/ Cz

V: cena za zestaw 24 tonowy

podatek VAT

...............................zł/km netto
...............................zł
...............................zł/km brutto

2. O wiadczamy, e kalkulacja cenowa zawiera wszystkie pozycje niezb dne do wykonania
zamówienia w zakresie okre lonym w SIWZ.
3. Oferujemy realizacj zamówienia w terminie do 31.03.2008r.

4. Warunki płatno ci faktury w dniach licz c od bezusterkowego odbioru zamówienia: ________ dni
(nie mniej ni 14 dni).
5. O wiadczamy, e zapoznali my si ze SIWZ, wymaganiami przetargu i nie wnosimy adnych
zastrze e oraz zdobyli my konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. O wiadczamy, e uwa amy si za zwi zanych niniejsz ofert przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
7. O wiadczamy, e akceptujemy warunki przyszłej umowy przedstawione w dokumentach
przetargowych i zobowi zujemy si w przypadku wyboru naszej Oferty do zawarcia umowy na
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego.
8. Ofert niniejsz składamy na ------------- kolejno ponumerowanych stronach.
9. Zastrzegamy,
e
informacje
zawarte
w
dokumentach
..............................................................................
stanowi tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i nie mog by one udost pniane innym uczestnikom post powania.
10. Zał cznikami do niniejszego formularza stanowi cymi integraln cz
oferty s
dane
dokumenty potwierdzaj ce spełnienie wymogów okre lonych w dokumentacji przetargowej, a
mianowicie:
1)
2)
3)
4)

karta informacyjna – zał. nr ....
o wiadczenie – zał. nr.....
uzupełniony, parafowany i zaakceptowany projekt umowy – zał. nr.....
aktualny odpis z wła ciwego rejestru lub za wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ci
gospodarczej z dat wystawienia nie wcze niej ni 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert –
zał. nr....
-----------------------------------------------podpis upowa nionego przedstawiciela

Zał cznik Nr ..... do oferty
O WIADCZENIE
O spełnieniu warunków art. 22 ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
/Dz.U.Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z pó n.zm./
Przyst puj c do post powania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na

Ja ni ej podpisany: .............................................................................................................
(imi i nazwisko)

zamieszkały:
.....................................................................................................................................
(adres)

Reprezentuj c : .........................................................................................................................
(pełna nazwa firmy)

.......................................................................................................................................................
jako
upowa niany
na
pi mie
lub
wpisany
w
rejestrze
......................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy o wiadczam, e:
1. jeste my uprawnieni do wyst powania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi;
2. posiadamy uprawnienia niezb dne do wykonania zadania (art. 22 ust. 1 pkt 1);
3. posiadaj niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponuj potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania danego zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2);
4. nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3);
5. nie podlegamy wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie
publicznych co oznacza, e:
1) firma w ci gu ostatnich 3 lat przed wszcz ciem niniejszego post powania wykonała wszystkie
powierzone jej zamówienia z nale yt staranno ci , a nie wykonuj c zamówienia nie
wyrz dziła szkody lub dobrowolnie naprawiła wyrz dzon szkod do dnia wszcz cia
post powania, chyba, e niewykonanie lub nienale yte wykonanie jest nast pstwem
okoliczno ci, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialno ci (art. 24 ust. 1 pkt 1);
2) w stosunku do firmy nie wszcz to post powania upadło ciowego, ani te nie ogłoszono
upadło ci - z wyj tkiem tej która po ogłoszeniu upadło ci zawarła układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem s du, pod warunkiem, e układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidacj maj tku upadłego (art. 24 ust. 1 pkt 2);
3) firma nie zalega z uiszczaniem adnych podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne (art. 24 ust. 1 pkt 3);
4) aden z urz duj cych członków władz lub wła cicieli firmy, wspólników spółki jawnej,
partnera lub członka zarz du spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej
oraz spółki komandytowo-akcyjnej nie był skazany za przest pstwo popełnione w zwi zku z
post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo popełnione w celu osi gni cia korzy ci
maj tkowych (art. 24 ust. 1 pkt 4-8);
5) wobec podmiotów zbiorowych nie został orzeczony zakaz ubiegania si o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
gro b kary (art. 24 ust. 1 pkt 9);
6. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 2,
7. na ka de
danie zamawiaj cego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzaj ce prawdziwo ka dej kwestii zawartej w niniejszym o wiadczeniu,
8. w przypadku wyboru jego oferty podpisze umow , której wzór zał czono do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
..................................................................
podpis oferenta

Zał cznik Nr ..... do oferty
UMOWA
zawarta w dniu .......... 2007 r. pomi dzy Przedsi biorstwem Gospodarki Komunalnej „KOMUNALNIK”
Spółka z o.o. w K trzynie wpisanym do KRS pod Nr 67241
reprezentowanym przez
Prezesa Zarz du : mgr in . Roman witaj zwanym w tre ci umowy „Zamawiaj cym”,
a
Firm ..............................................................................................................., reprezentowan przez:
...................................................................................................
zwan w tre ci umowy „Wykonawc ” o nast puj cej tre ci:

§1
Zawarcie niniejszej umowy nast puje w wyniku wyboru oferty w przeprowadzonym post powaniu
przetargowym .
§2
Zamawiaj cy zleca, a Wykonawca zobowi zuje si do wiadczenia usług w zakresie
usług transportowych polegaj cych na wynaj ciu nast puj cego sprz tu :
1....................................................................................................
2.....................................................................................................
3....................................................................................................
4...................................................................................................
5...................................................................................................

wiadczenia

§3
Strony ustalaj wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przyj ta ofert tj.
1/ Cz

I: cena za 1 godz. pracy koparko-ład.
z ły k z z bami o poj. min. 2,5 m3

2/ Cz

II: cena za 1 godz. pracy koparko- ład.
z ły k o poj. min. 2,5 m3

netto

............................zł/godz netto
podatek VAT ........................... zł
........................... zł/godz. brutto

..............................zł/godz.
podatek VAT

3/ Cz

..............................zł
..............................zł/godz. brutto

III: cena za 1 godz. pracy koparki obrotowej o poj. ły ki:
a/ min. 0,6 m3
............................zł/godz. netto
podatek VAT
............................zł
............................ zł/godz. brutto
b/ min. 1,1 m3

podatek VAT

..............................zł/godz netto
............................. zł

.............................. zł/godz brutto
4/ Cz

IV: cena za samochód ci arowy 16 t

...................................zł/godz netto
podatek VAT ....................................zł
.................................zł/godz brutto
................................zł/km netto
podatek VAT ................................zł
.................................zł/km brutto

5/ Cz

V: cena za zestaw 24 tonowy

podatek VAT

...............................zł/km netto
...............................zł
...............................zł/km brutto

§4
Ustala si termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 31 marca 2008 r.
§5
Termin zapłaty za wykonane usługi transportowe

: ..... od daty otrzymania faktury

§6
Zamówienie b dzie realizowane w miar potrzeb Zamawiaj cego, na podstawie ka dorazowego
zlecenia telefonicznego w dniu zgłoszenia lub w dniu nast pnym.
§7
W razie niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiaj cemu
kary umowne:
4) w wysoko ci 3 000,00 zł w razie odst pienia przez Zamawiaj cego od umowy z powodu
okoliczno ci, za które odpowiada Wykonawca,
5) w wysoko ci 50 zł + VAT za ka dy dzie zwłoki w wykonaniu zamówienia.
§8
W razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, ze wykonanie umowy nie le y w
interesie publicznym, czego nie mo na było przewidzie w chwili zawarcia umowy Zamawiaj cy
mo e odst pi od umowy
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejsz umow maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
odpowiednie przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 10
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach po jednym dla ka dej ze stron.
ZAMAWIAJ CY:

WYKONAWCA :

