11 – 400
tel. :

K TRZYN

(0-89) 752- 05 –20

/ fax 752- 05 – 31

Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego
Urz d Miasta w
Zamówienie publiczne

Nr

K trzynie
ZP. 341/ 2/ (ZI) / 07

Post powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego do 60000 euro z zachowaniem zasad okre lonych ustaw z
dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177) Prawo zamówie
publicznych.

NA
Bie c Konserwacj O wietlenia Ulicznego miasta K trzyn.

K trzyn dn. 5.02. 2007 r.
Obowi zuj ca umowa ko czy si 30.03.2007roku.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
I. Informacje wst pne

I.1.
I.2.
I.3.
I.4.

Zamawiaj cym jest: Gmina Miejska K trzyn
Adres: 11- 400 K trzyn, ul. Wojska Polskiego 11
Telefon: (0-89) 752-05 – 20 / Fax, (0-89) 752-05 – 31
30
30
Godziny urz dowania: poniedziałek- od 8 do 16
wtorek- pi tek- od 800 do 1600
I.5. NIP: 742-205-13-31,

II. Numer post powania

Post powanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczony jest znakiem: Nr ZP. 341/ 2/
(ZI)/ 07

III. Tryb post powania

Post powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego do 60000 euro z zachowaniem zasad okre lonych ustaw z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177) Prawo zamówie publicznych.

IV. 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 cymi 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 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177) 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.
V. Udzielanie wyja nie
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5.2 Osob
uprawnion do bezpo redniego kontaktowania si z dostawcami lub
wykonawcami jest: Andrzej Porwał, pokój nr 304, telefon : ( 0-89) 752-05 –84
VI. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Bie ca Konserwacja O wietlenia Ulicznego miasta

K trzyn.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie dwukrotnie w terminach: do 30.09.2007r., do 30.03.2008r. ogl dzin
sieci o wietlenia polegaj cego na sprawdzeniu:
a) stanu widocznych cz ci przewodów, głównie ich poł cze i osprz tu,
b) stanu czysto ci opraw i ródeł wiatła, okien i wietlików,
c) stanu ubytku ródeł wiatła,
d) realizacji zasad racjonalnego u ytkowania o wietlenia,
e) stanu ochrony przeciwpo arowej i przeciwpora eniowej,
f) poziomu hałasu i drga ródeł wiatła
g) stanu urz dze zabezpieczaj cych i sterowania,
h) stanu napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznacze ,
i) wskazania aparatury kontrolno- pomiarowej.
Po dokonaniu ogl dzin protokół ogl dzin nale y niezwłocznie dostarczy
Zamawiaj cemu.
2) konserwacj wszystkich urz dze , przeprowadzan wg aktualnych potrzeb oraz
wynikaj cych z oceny zawartej w protokołach ogl dzin, w zakresie:
a) naprawa uszkodzonych: styków, poł cze , przewodów w oprawach i słupach,
ko cówek kabli, naprawa osprz tu, itp.
b) wymiana uszkodzonych ródeł wiatła, opraw, bezpieczników, styczników, foto
rezystorów, zegarów, przeka ników zmierzcvhowych, itp. ( ródła wiatła, oprawy
b d przekazywane przez Zamawiaj cego po wskazaniu potrzeb materiałowych przez
Wykonawc ),
c) oczyszczanie opraw ł cznie z kloszami,
d) konserwacja szafek kablowych, o wietleniowych, tablic o wietleniowych w stacjach,
e) lokalizacja oraz awaryjna wymiana uszkodzonych odcinków kabli steruj cych i
o wietleniowych.
Wymiana ródeł wiatła dokonywana winna by w okresie o wietlenia lub krótkotrwałego
wył czenia niezb dnych odcinków. Sporadyczne zał czenie o wietlenia w ci gu dnia mo e
nast pi , po uprzednim powiadomieniu Usługodawcy z okre leniem przyczyn i
przewidywanego czasu wiecenia, w uzasadnionych przypadkach dokonywania
konserwacji, przegl du lub naprawy sieci o wietleniowej.
elektroenergetycznych, których
f) Koszty ewentualnego udost pnienia urz dze
wła cicielem jest np. K.E.”Energa” S.A. ponosi Wykonawca konserwacji o wietlenia
ulicznego m. K trzyn
Ilo i charakterystyka przekazanego do konserwacji o wietlenia jest przedstawiona w
zał czniku do niniejszej SIWZ.
VII. Terminy realizacji usługi
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2) Oferty nale y składa do dnia 28.02.2007 r. do godziny 1200 w siedzibie
Zamawiaj cego.
3) Publiczne otwarcie ofert odb dzie si w dniu 28.02.2007 r. o godzinie 1215 w siedzibie
Zamawiaj cego, pokój nr 108 - I pi tro.
4) Po dany termin realizacji zamówienia: od 31 marca 2007 r. do 30 marca 2008 r.
5) Wymagany termin wa no ci ofert : 30 dni od terminu składania ofert.
6) Termin podpisania umowy zostanie okre lony w zawiadomieniu wysłanym do
oferenta, którego oferta zostanie wybrana.
VIII. Wymagane o wiadczenia
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) dysponuje 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 .
IX.

1.
2.
3.
4.

5.

Lista

wymaganych

dokumentów :

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 2004 r. (Dz.
U. Nr 71, poz. 645 z 2004 r.), mog by przedstawione w formie po wiadczonych kopii
„Za zgodno z oryginałem”.

Formularz ofertowy / wg zał czonego druku / + z a ł c z n i k i :
Karta informacyjna oferenta na zał czonym druku,
O wiadczenie – zał. Nr 2,
Formularz cenowy,
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 od
wyznaczonego terminu składania ofert,
Wykaz podobnych zada realizowanych w ci gu ostatnich 5 lat ( co najmniej 3
zadania).

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 dn. 6.06.1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. 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 wg formuły
„ spełnia – nie spełnia ” Nie spełnienie chocia by jednego warunku okre lonego w
punkcie
VIII
i IX b dzie skutkowa odrzuceniem oferty.
X. Opis sposobu obliczania 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.
4. Oferta o najni szej cenie uzyska 10 pkt.
5. Pozostałe oferty otrzymaj liczb punktów ww. okre lonego wzoru:
PN = ( C min./C n) x 10 pkt.
Oznaczenie: PN – ilo pkt. badanej oferty
C min – cena najni szej oferty
C n – cena badanej oferty
XI. Opis sposobu przygotowania oferty

Wymagania i zalecenia ogólne:
Oferta powinna by przygotowana z uwzgl dnieniem poni szych zasad:
1.
Oferty nale y zło y w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiaj cego w
Urz dzie Miasta w K trzynie
pokój nr106 ( tj. w Sekretariacie) do dnia jak w punkcie VII.
Tre oferty powinna by umieszczona w opisanej (tytuł zadania) i oznakowanej
(nazwa oferenta) kopercie wewn trznej, która powinna by umieszczona w trwale
zamkni tej i nie oznakowanej nazw oferenta kopercie zewn trznej.

Kopert nie oznakowan

nazw

oferenta nale y zaadresowa :

„przetarg – „Bie ca Konserwacja O wietlenia Ulicznego miasta K trzyn”
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

Ka dy oferent mo e zło y tylko jedn ofert .
Nie dopuszcza si składania ofert cz ciowych i wariantowych.
Wymaga si , by oferta była przygotowana na pi mie, w formie zapewniaj cej pełn
czytelno
jej tre ci, zgodnie z zaleceniami opisanymi w poszczególnych
zał cznikach.
Ofert nale y sporz dzi w j zyku polskim pod rygorem niewa no ci.
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.
Wszystkie strony oferty nale y ponumerowa .
Wymaga si , aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo
opatrzone dat dokonania poprawki oraz paraf osoby podpisuj cej ofert .
Poj cia, których znaczenie jest niejednoznaczne powinny by precyzyjnie zdefiniowane.
W przypadku niejednoznaczno ci przyjmowane b dzie znaczenie bardziej korzystne dla
Zamawiaj cego.
Zaleca si , by wszystkie dokumenty wymienione w punkcie IX były uło one w
okre lonej tam kolejno ci.
Konsekwencje zło enia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi oferent.

XII. 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.
Zgodnie z art. 24 ust. 3 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 udziału w post powaniu o udzielenie
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
e) jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów,
Informacja o trybie otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nast pi w dniu 28.02.2007 r. o godzinie 1215 w siedzibie Zamawiaj cego
pokój nr 108 - I pi tro . W otwarciu ofert mog bra udział przedstawiciele
wykonawców.

XIII.

2. Firmy (nazwy) i adresy oferentów, których oferty zostan otwarte oraz zaproponowane

ceny, ogłaszane b d osobom obecnym.
3. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostan dor czone oferentom nieobecnym,
jednak wył cznie na ich pisemny wniosek.
XIV. Kryteria oceny ofert

- cena 100%

XV. Zawarcie umowy
1.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z dostawc lub
wykonawc , który spełni wszystkie przedstawione w ustawie oraz w SIWZ, 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 dokładnym 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 uchylał si od zawarcia umowy, zamawiaj cy wybierze t
spo ród pozostałych ofert, która uzyskała najni sz cen , chyba e upłynie termin,
zwi zania ofert .

rodki odwoławcze
Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy, w prowadzonym post powaniu wykonawcom
przysługuje prawo składania protestów i odwoła przewidzianych w ustawie.

XVI.

XVII. W z ó r

umowy
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S p o r z
d z i ł :
Andrzej Porwał.
Otrzymuj :
1) Oferent wraz z zał cznikami.
2) Komisja przetargowa.
3) a/a
Z a t w i e r d z i ł :
.....................................................................................................................................................................
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Karta informacyjna oferenta na zał czonym druku,
O wiadczenie – zał. Nr 2,
Formularz cenowy,
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 od wyznaczonego terminu składania ofert,
Wykaz podobnych zada realizowanych w ci gu ostatnich 5 lat ( co najmniej 3 ).

)

0

„PROJEKT”
zał. nr 3 do oferty
zło onej w
post powaniu ZP.
341/2 (ZK) /07

Umowa Nr ZP. 342 /2/07
na usług „Bie c Konserwacji O wietlenia Ulicznego miasta K trzyn”

zawarta w dniu …………… 2007 r. w K trzynie w wyniku rozstrzygni cia przetargu
nieograniczonego, zrealizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r.) pomi dzy Gmin Miejsk K trzyn
reprezentowan przez ...................................................................................................................
................................................................................., zwanym w dalszej cz ci Zamawiaj cym,
a …………………………………………………………...........................................………
reprezentowanym przez:
…………………………………….............................................……………………………..
zwanym w dalszej cz ci umowy „Wykonawc ”
o nast puj cej tre ci:
§ 1.
1.Zamawiaj cy powierza, a Wykonawca przyjmuje z dniem 31. 03. 2007 realizacj
konserwacji urz dze o wietleniowych w K trzynie, okre lonych zał cznikiem nr 1 do
niniejszej umowy.
2.Strony ustalaj , e wymian uszkodzonych opraw, ródeł wiatła, układów zapłonowych
oraz monta urz dze licznikowych, rozruch i zał czenie o wietlenia wykonywa b dzie
Wykonawca w ramach wiadczonej usługi.
§ 2.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okre lony od 31. 03. 2007 do 30. 03. 2008
§ 3.
Zakres zamawianej usługi obejmuje:
1) wykonanie dwukrotnie w terminach: 30.09.2007r.; 30.03.2008 ogl dzin sieci
o wietlenia ulicznego polegaj cych na sprawdzeniu:
a) stanu widocznych cz ci przewodów, głównie ich poł cze i osprz tu,
b) stanu czysto ci opraw i ródeł wiatła, okien i wietlików,
c) stanu ubytku ródeł wiatła,
d) realizacji zasad racjonalnego u ytkowania o wietlenia,
e) stanu ochrony przeciwpo arowej i przeciwpora eniowej,
f) poziomu hałasu i drga ródeł wiatła
g) stanu urz dze zabezpieczaj cych i sterowania,
h) stanu napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznacze ,
i) wskazania aparatury kontrolno- pomiarowej.
2) konserwacj wszystkich urz dze , przeprowadzan wg aktualnych potrzeb
wynikaj cych z oceny zawartej w protokole ogl dzin, nie rzadziej ni 1 raz w roku, w
zakresie:
a) naprawa uszkodzonych: styków, poł cze , przewodów w oprawach i słupach,
ko cówek kabli, naprawa osprz tu, itp.
b) wymiana uszkodzonych ródeł wiatła, opraw, bezpieczników, styczników, foto rezystorów,
zegarów, przeka ników zmierzchowych, itp. ( ródła wiatła, oprawy b d przekazywane
przez Zamawiaj cego po wskazaniu potrzeb materiałowych przez Wykonawc ),
c) oczyszczanie opraw ł cznie z kloszami,
d) konserwacja szafek kablowych, o wietleniowych, tablic o wietleniowych w stacjach,
e) lokalizacja oraz awaryjna wymiana uszkodzonych odcinków kabli steruj cych i
o wietleniowych.

Prace zwi zane z usuni ciem awarii w celu zapewnienia ci gło ci działania o wietlenia
ulicznego,
wyszczególnione w § 3 pkt 2 umowy, winny by realizowane bezzwłocznie po
ich wskazaniu protokołem lub potwierdzonym zleceniu telefonicznym.
§ 4.
1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj cego odpowiedzialno za szkody, poniesione przez
Zamawiaj cego
w zwi zku z niewykonaniem lub opieszałym wykonaniem w./w prac.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za wypadki i szkody wynikłe u osób trzecich
wskutek niewykonania lub opieszałego wykonania obowi zków przyj tych niniejsz umow .
3. Koszty ewentualnego udost pnienia urz dze elektroenergetycznych, których wła cicielem
jest np. Koncern Energetyczny „Energa” S.A. Rejon K trzyn ponosi Wykonawca konserwacji
o wietlenia ulicznego
§ 5.
1. Strony ustalaj , e wymiana ródeł wiatła dokonywana b dzie w okresie pracy
o wietlenia lub krótkotrwałego wył czenia niezb dnych odcinków.
2. Sporadyczne zał czenie o wietlenia w ci gu dnia mo e nast pi po uprzednim
powiadomieniu Zamawiaj cego z okre leniem przyczyny i przewidywanego czasu
wiecenia.
3. Zał czenie, o którym mowa w ust. 2 mo e nast pi w uzasadnionych przypadkach
dokonywania konserwacji, przegl du lub naprawy sieci o wietleniowej.
§ 6.
1. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do okresowego ograniczenia ilo ci czynnych
ródeł wiatła.
§ 7.
1. Strony ustalaj , e za prac w § 2 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje
ryczałtowe wynagrodzenie miesi czne …………………….. zł netto + VAT =
………………….. zł brutto ( słownie:
……….............................................……………………………………… ).
2. Wynagrodzenie za okres trwania umowy wynosi …………………….. zł netto +
VAT= ……………………………… zł brutto ( słownie:
…………………................................................…………. )
3. Zamawiaj cy przekazywa b dzie wynagrodzenie miesi czne wymienione w ust. 1 na
konto Wykonawcy: ……………………………………………………………………
w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury, przy czym za dzie dokonania zapłaty
przyjmuje si dzie zło enia przelewu w banku.
§ 8.
1. W razie zwłoki w terminowym lub nale ytym wykonaniu prac okre lonych w § 3
umowy, Zamawiaj cy potr ci kar umown w wysoko ci 2 % z wynagrodzenia
okre lonego w § 7 ust. 1 za ka dy dzie zaistniałej zwłoki.
2. W razie odst pienia od umowy przez Wykonawc , Zamawiaj cemu przysługuje kara
umowna w wysoko ci jednego miesi cznego wynagrodzenia okre lonego w § 7.
3. W razie odst pienia od umowy przez Zamawiaj cego, wykonawcy przysługuje kara
umowna w wysoko ci jednego miesi cznego wynagrodzenia okre lonego w § 7.
4. Niezale nie od kar umownych, Wykonawca jest zobowi zany do zapłacenia
Zamawiaj cy zastrzega prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na drodze
s dowej w przypadku powstałej szkody przewy szaj cej swoim wymiarem wysoko
kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1-3
§ 9.
1. Strony uznaj , e umowa mo e by rozwi zana w terminie wcze niejszym w razie
wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie le y

w interesie publicznym, czego nie mo na było przewidzie w chwili zawarcia umowy.
W takim przypadku odszkodowanie dla Wykonawcy za odst pienie od umowy nie
przysługuje.
2. Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów z tytułu wykonania cz ci umowy do chwili
odst pienia od niej.
§ 10.
1. Je eli w toku wykonywania prac konserwacyjnych zajdzie konieczno wykonania prac
dodatkowych, nie przekraczaj cych ł cznie 20% warto ci zadania podstawowego
powierzonego niniejsz umow , Wykonawca zobowi zuje si do ich wykonania na
dodatkowe zlecenie Zamawiaj cego udzielone w trybie z wolnej r ki art. 67 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2004 r.19.177 z pó .
zm.a
2. Zakres rzeczowy i wynagrodzenie zostan ustalone na podstawie kosztorysu przyj tego
we wzajemnych uzgodnieniach.
§ 11.
1. Ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawach zwi zanych z realizacj przedmiotu
umowy upowa niony jest : Pan ……………………………………..
2. Ze strony Zamawiaj cego upowa niony do wyst powania w sprawach w sprawach
zwi zanych z wykonaniem umowy, kontroli i jej realizacji jest Andrzej Porwał, , tel. 75205- 84.
§ 12.
Strony mog w formie wzajemnych pisemnych uzgodnie dokonywa zmian niniejszej
umowy w zakresie nie naruszaj cym postanowie art. 144 ustawy Prawo zamówie
publicznych.
§ 13.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych oraz ustawy
z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne ( Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pó n. zm. ) i
rozporz dze wykonawczych do niej.
2. Ewentualne spory i wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane b d przez rzeczowo
wła ciwe s dy powszechne – wła ciwe dla Zamawiaj cego
§ 14.
Umow sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze
stron.
Zamawiaj cy:
………………….............
………………………….
Kontrasygnata Skarbnika Miasta:
………………………………

Wykonawca:

Zał cznik Nr 2 do oferty zło onej
w post powaniu nr ZP341/2/(ZI)07

O WIADCZENIE
O spełnianiu warunków art. 22 ustawy prawo zamówie publicznych
Z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U.Nr 19, poz. 177 z 2004r. z pó na. Zm.)
Przyst puj c do post powania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pt.: „Bie ca
Konserwacja O wietlenia Ulicznego miasta K trzyn.
Ja ni ej podpisany: .....................................................................................................................
(imi i nazwisko)

Zamieszkały:................................................................................................................................
(adres)

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

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

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

.......................................................................................................................................................
W imieniu reprezentowanemu 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 ust1 pkt1);
3. Dysponujemy niezb dn wiedz i do wiadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym, oraz
pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia (art.22 ust1 pkt2);
4. Nasza sytuacja finansowa zapewnia wykonanie zamówienia (art.22 ust1 pkt3);
5. Nie podlegamy wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust1 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 odpowiedzialno ci podmiotów
zbiorowych za 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 ust1 pkt1);
2) W stosunku do firmy nie wszcz to post powania upadło ciowego, ani te nie ogłoszono upadło ci
(art.24 ust1 pkt2);
3) Firma nie zalega z uiszczaniem adnych podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne (art.24 ust1 pkt3);
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 ust1 kpt. 4-8);
5) Wobec podmiotów zbiorowych nie został orzeczony zakaz ubiegania si o zamówienia, na podstawie
przepisów o czyny zabronione pod gro b kary (art.24 ust1 kpt. 9);

6. Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust2 kpt. 1 i 2,
7. Na ka de dania 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

Za ł. Nr 1
do oferty zło onej w
post powaniu nr ZP 341/2(ZI) 07
KARTA INFORMACYJNA OFERENTA
Nazwa dostawcy/ wykonawcy: ………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………...
Telefon: ………………………………… Fax: ………………………………………………...
Firma zarejestrowana jest w :
1. Urz dzie Miejskim / Gminy: …………………………… nr rejestru: ………………………
rejestracja z dnia: ………………………..
2. S dzie ……………………………………………………….. nr rejestru: …………………..
rejestracja z dnia: ……………………………. .
Działalno gospodarcza została zgłoszona w dniu ………………… w Urz dzie Skarbowym
w ………………………………………. Jestem / nie jestem płatnikiem VAT. Nr NIP :
……………………………………………….. .
Przedmiot prowadzonej działalno ci:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Do wiadczenia zawodowe, z okresu ostatnich trzech lat, o zakresie i specyfice
odpowiadaj cej obecnie prowadzonemu post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Informacja o zatrudnionym personelu ( m. in. struktura, ilo ) oraz posiadanych,
udokumentowanych kwalifikacjach zawodowych
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

……………………………………

( piecz

i własnor czny podpis oferenta)

