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Część I  -  Instrukcja dla Wykonawców  (IDW) 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich z siedzibą w Bukowcu 
ul. Robotnicza 5 

58-533 Mysłakowice 
tel./fax nr: 75 76 13 363 

strona internetowa: www.zuk.zgk-karkonosze.pl 
adres e-mailowy: srodowisko@zgk-karkonosze.pl  
 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

2.1.    Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. 
zm.), zwaną w dalszej części „Ustawą”.   

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1.  Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy drutu wiążącego do 
prasy belującej surowce wtórne dla Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin 
Karkonoskich z siedzibą w Bukowcu.   

  3.2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części II niniejszej SIWZ. 

4. Opis części zamówienia 

4.1.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

5.1.  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 
ust.1 pkt 6 i 7 Ustawy. 

6.  Informacja dotycząca ofert wariantowych 

6.1.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia 
umowy ramowej oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Termin wykonania zamówienia 

7.1. Termin wykonania zamówienia:  w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speł-
niania tych warunków 

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki doty-
czące: 

8.1.1.  Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.    

 

   

http://www.zuk.zgk-karkonosze.pl/
mailto:srodowisko@zgk-karkonosze.pl
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8.1.2.  Posiadania wiedzy i doświadczenia, a w szczególności:  

     8.1.2.1.    W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wykonali 
należycie dostawy drutu w ilości minimum 5 Mg/rok, a jeżeli okres prowa-
dzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie dosta-
wy drutu dające w skali roku ilość minimum 5 Mg.  

    

8.1.3.  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.      

8.1.4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.      

8.1.5.   Braku podstaw do wykluczenia z powodu zaistnienia okoliczności o których mowa 
w art.24 ust. Ustawy. 

8.2.   Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny 
spełniania warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu 
o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach określonych w 
SIWZ. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i tre-
ści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu. Nie spełnienie chociażby 
jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofer-
tę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uzna się za odrzuconą. 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

9.1.   W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 
ust.1 Ustawy do oferty należy dołączyć: 

9.1.1. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art.22 ust.1 Ustawy – wzór: Do-
kument 1 pkt I.  

9.1.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, wykonali należycie dostawy drutu w ilości minimum 5 Mg/rok a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali 
należycie dostawy drutu dające w skali roku ilość minimum 5 Mg.– wzór: 
Dokument 3.   

9.1.3. Dokumenty potwierdzające, że dostawy określone w pkt 9.1.2 zostały wykonane 
należycie. 

9.2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 
1 Ustawy do oferty należy dołączyć: 

9.2.1.  Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór: Dokument 1 
pkt II.  

9.2.2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 
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ust.1 pkt 2 Ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych  – oświadczenie w za-
kresie art.24 ust.1 pkt 2 Ustawy – wzór: Dokument 2.  

9.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w ofercie 
następujących dokumentów:  

9.3.1. Deklaracja dotycząca zgodności oferowanego drutu z parametrami                    
i wymaganiami ściśle określonymi w Części II niniejszej SIWZ (oryginał). 

9.3.2. Dokument określony w pkt. 9.3.1. musi być potwierdzony w formie 
zaświadczenia/świadectwa/certyfikatu przez producenta oferowanego drutu 
(oryginał).  

9.3.3. OŚWIADCZENIE o gotowości przekazania na koszt WYKONAWCY prób 
oferowanego drutu – 6 szpul stanowiących pełne uzupełnienie kaset podających 
(wymiary określone w Części II niniejszej SIWZ) do prasy belującej HSM VK 
12/1000 (oryginał).  

9.3.4.   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych in-
nych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi sto-
sunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiają-
cemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warun-
ków wymaganych w niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmio-
tów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający 
nie żąda od Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów do-
kumentów wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9.4.   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.9.2.2 składa dokument 
lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszka-
nia, potwierdzające odpowiednio, że: 

9.4.1.  Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9.5.    Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.4., 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariu-
szem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

9.6.   W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mają-
cego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca za-
mieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamiesz-
kania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego 
dokumentu. 
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9.7.  Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów (partnerów) ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia (składających wspólną ofertę, np. konsorcjów, 
spółek cywilnych), aby: 

9.7.1.  Ustanowiły Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu al-
bo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 

9.7.2. Dokumenty wymienione w pkt 9.2.1. i 9.2.2. winien dołączyć każdy podmiot wy-
stępujący wspólnie. 

9.7.3.  Dokumenty wymienione w pkt 9.1.1.–9.1.3. winien być złożony w imieniu wszyst-
kich podmiotów (partnerów) przez Pełnomocnika. 

9.8.   Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty (każdy Wykonawca 
potwierdza za zgodność z oryginałem dokument wystawiony na siebie). 

10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 

10.1.   Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie. 

10.2.   Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą 
faksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich 
treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzo-
na na piśmie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

10.3.   W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka 
korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

11.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
        - w zakresie przedmiotu i procedury zamówienia – Bartosz Pantol, tel. 75 76 13 363, 

Osoba ta dostępna jest w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 
od 7°° do 1330. 

12. Wymagania dotyczące wadium 

12.1.   Zamawiający nie żąda od Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego 
zamówienia wniesienia wadium.  

13. Termin związania ofertą 

13.1.   Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu zaczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

14. Opis sposobu przygotowania ofert 

14.1.   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisa-
nia, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone 
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w języku obcym muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub 
kopii wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

14.2.   Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również ja-
ko partner w ofercie składanej wspólnie z innymi podmiotami (Joint Venture, Kon-
sorcjum, spółka cywilna, itp.). Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzuce-
nie wszystkich ofert, w które Wykonawca będzie zaangażowany.  

14.3. Kompletna oferta musi zawierać: 

14.3.1. Wypełniony Formularz oferty – Część III niniejszej SIWZ. 

14.3.2. Deklaracja dotyczące zgodności oferowanego drutu z parametrami               
i wymaganiami ściśle określonymi w Części II niniejszej SIWZ (oryginał). 

14.3.3.  Stosowne dokumenty wymienione w pkt.9 niniejszej specyfikacji. 

14.3.4.  Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 
nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru 
albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

14.3.5. OŚWIADCZENIE o gotowości przekazania na koszt WYKONAWCY prób 
oferowanego drutu – 6 szpul stanowiących pełne uzupełnienie kaset 
podających (wymiary określone w Części II niniejszej SIWZ) do prasy 
belującej HSM VK 12/1000 (oryginał).  

14.4.  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

14.5.   Formularz oferty i wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę(-y) upo-
ważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. 

14.6.   Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnio-
ne przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonaw-
cę w formie i treści zgodnej z niniejszą specyfikacją. 

14.7.   Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia 
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji 
muszą być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisa-
nych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona 
przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie 
lub więcej osoby) podpisującą (e) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa 
(UWAGA! Patrz pkt 9.8.). 

14.8.   Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie 
i opatrzone podpisem osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wyko-
nawcy. 

14.9.   Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, 
zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty. 

14.10. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa   
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skuteczności za-
strzeżenia wymagane jest, aby wpłynęło ono do Zamawiającego przed upływem 
terminu składania ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji podlegających od-
czytaniu w części jawnej otwarcia ofert. 
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14.11. Zaleca się złożenie oferty w następujący sposób: 

14.11.1. W dwóch zamkniętych kopertach, pierwsza – zewnętrza oznakowana wg treści: 

Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich 

Dostawa drutu do prasy belującej 

Nie otwierać przed  04.04.2012r. godz. 10:30 

14.11.2. Druga - wewnętrzna, wg treści: 

Nazwa Wykonawcy 
ulica, nr budynku 

Kod pocztowy, miejscowość 
Dostawa drutu do prasy belującej 

14.11.3.  W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koper-
ty/opakowania Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie 
przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 

14.11.4.  W przypadku ofert zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz oryginału 
oferty należy dołączyć również „wyciąg” – kopię tej części, która nie jest objęta 
tajemnicą przedsiębiorstwa i na pisemny wniosek może być udostępniana innym 
Wykonawcom do wglądu. Kopia musi być potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy. 

14.12.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jed-
nak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warun-
kiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

   14.13. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 14.12, lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

   14.14. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 14.12. 

 14.15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

15.1. Miejsce oraz termin składania ofert 

15.1.1.  Ofertę  należy  złożyć  osobiście w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami 
Ściegny – Kostrzyca (składowisko odpadów), w biurze znajdującym się we-
wnątrz hali technologicznej zakładu, lub listownie (przesyłką) na adres Zama-
wiającego. Termin składania ofert upływa 04.04.2012r o godz. 1000.      

15.1.2. Każdy Wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie 
z numerem wpływu, jakim została oznakowana oferta.  

 15.1.3.  Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki 
operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym, w pkt. 
15.1.1. terminie, będą zwracane niezwłocznie. Oferty przesłane faxem oraz e-
mailem nie będą rozpatrywane. 
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15.2. Zmiana i wycofanie oferty 

15.2.1.  Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert, zmie-
nić/zmodyfikować ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego. 

15.2.2.  Wykonawca może wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zama-
wiającego, przed upływem terminu składania ofert. 

15.2.3.  Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu powinny być przygotowane i oznaczone 
zgodnie z pkt.14.11 niniejszej specyfikacji i dodatkowo opisane: „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”, z podaniem numeru wpływu na otrzymanym potwierdzeniu, 
o którym mowa w pkt.15.1.2. 

15.3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert  

15.3.1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2012r, o godzinie 10
30, w Karkonoskim 

Centrum Gospodarki Odpadami Ściegny – Kostrzyca (składowisko odpadów),    
w biurze Kierownika. 

15.3.2. Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego 
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdej części zamówienia,   
a następnie otwarcie ofert i odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, 
informacji dotyczących ceny, terminów wykonania zamówienia, okresów gwa-
rancji, warunków płatności oraz ilości stron/kartek, na których składane są ofer-
ty. 

15.3.3. Oferty oznaczone „WYCOFANIE” otwierane będą w pierwszej kolejności po 
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożo-
nymi ofertami. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

 15.3.4. Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmian zostaną dołączone do oferty. 

16. Opis sposobu obliczenia ceny 

16.1.  Podana w ofercie cena jest ceną niezbędną dla potrzeb oceny ofert, wyboru oferty 
najkorzystniejszej.  

16.2.  Podane ceny (netto i brutto) oraz ceny jednostkowe muszą być wyrażone w 
polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

16.3.  Ceną oferty zamówienia jest cena brutto wymieniona w Części III niniejszej SIWZ - 
Formularz oferty, pkt.4.  

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozlicze-
nia między Stronami 

17.1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania za-
mówienia prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN). 

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofer-
ty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

18.1.  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

18.1.1.  Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania, 

18.1.2.  Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
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18.2.  Postępowanie we wskazanych przez Zamawiającego zadaniach zostanie rozstrzy-
gnięte w przypadku złożenia na którekolwiek zadanie co najmniej jednej oferty nie 
podlegającej odrzuceniu. 

18.3.   Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie w odniesieniu do każdego zadania. 

18.4.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

cena oferty (brutto) - znaczenie 100 % 

18.5.   Oferty będą oceniane w odniesieniu do najtańszej spośród nich. Oferta najtańsza 
otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym Wykonawcom zostanie przypi-
sana odpowiednio mniejsza liczba punktów. 

18.6.   Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady: 

W kryterium „cena” (Kc), osoby wykonujące czynności w postępowaniu dokonają 
oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: 

10*
badanejofertycena

najnizszacena
Kc   pkt * 100% 

Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą. 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość 
punktów. 

 

18.7.  Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostaną złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, któ-
rzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane wcześniej w złożonych ofertach. 

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

19.1. Jeżeli Wykonawca wyłoniony do wykonania niniejszego zamówienia prowadzi firmę w 
formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty dwukrotnie 
przewyższa wysokość kapitału zakładowego to, o ile umowa spółki nie stanowi 
inaczej, warunkiem podpisania umowy z tym Wykonawcą będzie przedłożenie 
odpowiedniej umowy lub uchwały zgromadzenia wspólników zezwalającej na taką 
czynność. Wymóg ten dotyczy odpowiednio podmiotów występujących wspólnie. 

19.2. W przypadku podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie umowy regulującej 
współpracę podmiotów występujących wspólnie. 

19.3.  Wykonawca zgodnie z oświadczeniem o którym mowa w pkt 14.3.5. zobowiązany 
jest przekazać próby w celu przeprowadzenia sprawdzenia/testu deklarowanej 
zgodności oferowanego drutu z parametrami i wymaganiami ściśle określonymi      
w Części II niniejszej SIWZ.  

19.4.  Forma i przebieg przeprowadzanego sprawdzenia/testu zawarte są w Części II 
niniejszej SIWZ. 

 

 

 



Numer sprawy:  ZP.271.1.2012 
 

9 

 

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

20.1.  Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wyłonionego do wykonania niniejszego 
zamówienia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

21. Umowa 

21.1.  Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której 
wzór stanowi Część IV niniejszej SIWZ. 

22.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom  

22.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy oraz organiza-
cjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia.  Prawo do wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej 
przysługuje również Zamawiającemu oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. 

   22.2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2 Ustawy. W przypadku uznania 
zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w 
Ustawie dla tej czynności. Na powyższe czynności nie przysługuje odwołanie, chyba 
że są to czynności wymienione w pkt 21.3. 

   22.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie przysługuje 
wyłącznie wobec czynności: 

22.3.1. Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, 

22.3.2.  Wykluczenia odwołującego z postępowania, 

22.3.3.  Odrzucenia oferty odwołującego. 
 
22.4.  Odwołanie powinno zawierać następujące elementy: 

22.4.1. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami Ustawy,  

22.4.2. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,  

22.4.3. określać żądanie oraz  

22.4.4. wskazywać okoliczności faktyczne lub prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

22.5.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
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22.6.  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. 

22.7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Za-
mawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w spo-
sób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały prze-
słane w inny sposób. 

   22.8.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

   22.9.  Odwołanie wobec innych czynności niż określone w pkt 21.7 i 21.8 wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

   22.10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie: 

        22.10.1.  15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia   

 o udzieleniu zamówienia, 

        22.10.2. 1 miesiąca, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień    
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

 22.11. Zgodnie z art. 183 ust. 2 Ustawy, Zamawiający może zgłosić wniosek o uchylenie 
zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
(zwaną dalej „Izbą”) orzeczenia. Izba uchyla zakaz zawarcia umowy, jeżeli nieza-
warcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego 
przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w 
odniesieniu do których zachodzi  prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wy-
niku czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia. Izba rozpoznaje wniosek w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku. 

 22.12. Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 Ustawy może zgłosić przystąpienie do postę-
powania odwoławczego w terminie 3 dni dnia otrzymania od Zamawiającego kopii 
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia dorę-
cza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub  
odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie 
później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

 22.13. Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta 
może zostać wniesiona na piśmie lub ustanie do protokołu.  Zamawiający może 
uwzględnić odwołanie w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej 
sytuacji Izba jest zobligowana umorzyć postępowanie odwoławcze z zastrzeżeniem 
sytuacji, gdy  w postępowaniu wywołanym wniesieniem odwołania po stronie Za-
mawiającego przystąpił inny wykonawca i działając na podstawie art. 186 ust. 3 
Ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości. W takiej sy-
tuacji Izba rozpoznaje  wniesione odwołanie. 

 22.14. Na podstawie art. 187 ust. 8 Ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 
zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. 
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Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwra-
ca się 90% wpisu. 

 22.15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przy-
sługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca za-
mieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa Izby. 

 22.16. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora 
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość 
wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać: 

 oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,  
 przytoczenie zarzutów z ich zwięzłym uzasadnieniem,  
 wskazanie dowodów,  
 wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w czę-

ści. 

   22.17. Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje 
również Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia. 

23. Pozostałe informacje 

23.1. Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa: 

23.1.1. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

23.1.2. Ujawnienie protokołu wraz z załącznikami (w tym ofert) odbywać się będzie wg 
poniższych zasad: 

a) należy złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie informacji 
wraz z podaniem terminu, 

b) po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi miejsce, sposób i zakres udostęp-
nienia danych. 

Zastosowanie się do wskazanych zasad nie ma wpływu na obliczanie terminów do 
wnoszenia przez Wykonawcę środków ochrony prawnej oraz wniosków 
o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

23.2. Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty: 

23.2.1.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyja-
śnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie 
między Stronami negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie w 
niej jakichkolwiek zmian, z zastrzeżeniem pkt.22.2.3. 

23.2.2.  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny.  

23.2.3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1)  oczywiste omyłki pisarskie, 

2)  oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 
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3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warun-
ków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

23.3. Wybór Wykonawcy: 

23.3.1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wy-
konawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwi-
sko, siedzibę albo adres zamieszkania  i adres Wykonawcy, którego ofertę wy-
brano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona  i nazwiska, 
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punkta-
cję, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie fak-
tyczne i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamó-
wienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być 
zawarta. 

23.3.2.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umo-
wy, Zamawiający wybierze, o ile będzie to możliwe, ofertę najkorzystniejszą spo-
śród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 

23.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu. 

  23.5. Zmiana postanowień zawartej umowy: 

23.5.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy. Warunki tej zmiany określone zostały w § 4 Wzoru umowy (część IV 
niniejszej SIWZ). 

23.5.2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 
a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy 

(np. zmiana numeru rachunku bankowego); 
b) Zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów mię-

dzy stronami. 
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Dokument 1 

............................................. 
       Nazwa i adres Wykonawcy 
                   (pieczątka) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: 

Dostawa drutu do prasy belującej  
dla Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na teren 
Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy. 

 
 

I. Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

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

3)  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

II. Oświadczam(-y), że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania na 

podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

 

 

 

…………………………….., dnia …………………                                                     

                                                                                            ……………………………………… 
                                              (Imię i nazwisko, pieczątka) 
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Dokument 2 

 

OŚWIADCZENIE  OSOBY  FIZYCZNEJ 

 

Nazwa zadania: 

Dostawa drutu do prasy belującej  
dla Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na teren 
Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy. 

 
 

Nazwisko, imię i adres zamieszkania Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zarejestrowana nazwa i siedziba firmy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pod numerem …………………………………………… 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, który mówi, że z 
postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub 
których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości 
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

 

……………………….……, dnia ……………… 

…………………………………………………………… 
                     (Imię i nazwisko, pieczątka) 
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Dokument 3 

............................................. 
        Nazwa i adres Wykonawcy 

                    (pieczątka) 

 

WYKAZ  WYKONANYCH  DOSTAW 

Nazwa zadania: 

Dostawa drutu do prasy belującej  
dla Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na teren 
Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy. 

 
 

Oświadczam(-y), że: 

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dostaw, wykonaliśmy    

należycie dostawy drutu w ilości minimum 5 Mg/rok / W okresie prowadzenia działalności 

krótszym (jeśli jest krótszy niż trzy lata) – wykonaliśmy należycie dostawy drutu dające w 

skali roku ilość minimum 5 Mg. * 

 

Lp. Nazwa zadania Ilość 
dostarczonego 

drutu  
[Mg/rok] 

Termin 
realizacji 

Odbiorca, 
adres 

Nazwa 
Wykonawcy(*) 

      

      

      

      

(*)  - wypełniają Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokument potwierdzający należyte wyko-
nanie dostaw wykazanych w powyższej tabeli . Brak dokumentu lub dokument nie potwier-
dzający należytego wykonania dostawy skutkuje nieuznaniem jej za należycie wykonaną. 
 

 

…………………………….., dnia ………………… 

 

 

……………………………………… 
                  (Imię i nazwisko, pieczątka) 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Część II - Przedmiot zamówienia 
CPV: 44.33.30.00 - 3 

 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy drutu wiążącego o średnicy 
2,80 mm (tolerancja 2,70mm – 2,80mm) do prasy belującej HSM VK 12/1000 dla Zakładu 
Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na teren Karkonoskiego Centrum 
Gospodarki Odpadami w Ściegnach – Kostrzycy.  
Drut jest przeznaczony do belowania surowców wtórnych pochodzących z sortowni 
odpadów.  

2. Sprawdzenie/test deklarowanej zgodności oferowanego drutu z parametrami określonymi 
ściśle poniżej polegać będzie na uzupełnieniu kaset podających prasy belującej HSM VK 
12/1000 drutem przekazanym przez Wykonawcę zgodnie z oświadczeniem o którym 
mowa w pkt 14.3.5 w Części I niniejszej SIWZ, oraz wykonaniu szeregu prób wiązania 
poszczególnych sprasowanych surowców wtórnych [makulatura – długość beli do 1,0 mb, 
tworzywa sztuczne typu PET – długość beli do 0,60 mb, tworzywa sztuczne (chemia 
gospodarcza) – długość beli do 0,60 mb]. 

3. Proponowany drut musi spełniać następujące minimalne parametry określone przez Za-
mawiającego:   

PARAMETRY 

Siła zrywająca 
Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Liczba przegięć Liczba skręceń 

N N/mm2 
30 216 

2110 346 

,oraz musi osiągnąć pozytywne wyniki opisanego w pkt. 2 sprawdzenie/testu. Przez 
osiągnięcie pozytywnych wyników sprawdzenia/testu Zamawiający rozumie brak 
wystąpienia zerwań proponowanego drutu podczas wykonywania prób.    

4. Drut ma być dostarczany w szpulach o wymiarach (średnica, szerokość) umożliwiających 
swobodne uzupełnianie kasety podającej, oraz podawanie drutu do wiązania. Wymiary 
kasety podającej: 350mm/165mm/350mm (wys./szer./głęb.).  

5. Cała powierzchnia drutu powinna być nasmarowana olejem. Dostarczany drut powinien 
być zapakowany metodą zapewniającą zachowanie właściwości oraz parametrów 
techniczno- eksploatacyjnych podczas transportu oraz przechowywania w warunkach 
magazynowych w okresie co najmniej 12 miesięcy.  

6. Szacunkowa ilość zapotrzebowania Zamawiającego na drut w terminie wykonania 
zamówienia wynosi ok. 30,00 Mg. Rzeczywista ilość zamówionego drutu według potrzeb 
Zamawiającego. Zakłada się, że ilość jednorazowej dostawy wyniesie ok. 0,45 Mg. 
Rzeczywista ilość [Mg] jednorazowej dostawy według potrzeb Zamawiającego.  

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych parametrów drutu z określonymi w 
załączonym formularzu ofertowym oraz opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Czę-
ści II niniejszej SIWZ na podstawie analizy laboratoryjnej, Wykonawca pokryje koszty 
przeprowadzenia badania oraz natychmiastowej wymiany wadliwej partii drutu, a w przy-
padku stwierdzenia przez uprawnionego rzeczoznawcę uszkodzenia maszyny na skutek 
użycia wadliwego drutu także koszty jej naprawy. 
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Część III  - Formularz oferty 
 

1.   Nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

     Dostawa drutu do prasy belującej  
dla Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na teren Karkonoskiego 

Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy. 

2.    Zamawiający: 

Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich 
ul. Robotnicza 5 

58 – 533 Mysłakowice 
3. Dane dotyczące Wykonawcy/Podmiotu ubiegającego się o zamówienie 

publiczne 

Nazwa  ........................................................................................................................... 

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

Siedziba …………………………………………………..…………………………………………………………………. 

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

Nr telefonu/faks  ....................................................................................................... 

Nr NIP ...................................................................................................................... 

Nr REGON .............................................................................................................. 

4. Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia, wykonanie zamówienia opisanego w „Część II” niniejszej SIWZ „opis 

przedmiotu zamówienia” na następujących warunkach: 

Cena oferty według ceny jednostkowej 1 kg drutu będącego przedmiotem zamówienia liczo-

na zgodnie z zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi: 

Cena netto (bez VAT) ………………............................................................................ PLN  

(słownie: ............................................................................................................………….) 

Cena brutto (z VAT) …………………………………………………………………………………………… PLN 

(słownie: ............................................................................................................………….) 

w tym podatek VAT .................................................................................................. PLN 

(Należy wpisać kwoty z arkusza kalkulacyjnego)  
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5. Oświadczamy, że dostarczany będzie wyłącznie drut o niezmiennych parametrach, oraz 

właściwościach identycznych z próbami przekazanymi do testu.  

6. Oświadczamy, że przyjmujemy 30-dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że sukcesywne dostawy stanowiące przedmiot zamówienia świadczyć bę-

dziemy w terminie od dnia podpisania umowy przez okres 36 miesięcy. 

8. Nasza firma zarejestrowana jest/dla osób fizycznych miejsce zamieszkania/  

w ………..…………………………………………………………………………….../podać kraj/ 

9. Oświadczamy, że:  

9.1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i akceptujemy 

bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz w całości jej zapisy, w tym ,,Wzór umowy” sta-

nowiący Część IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9.2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istot-

nych warunków zamówienia. 

9.3. W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobo-

wiązujemy się do dopełnienia formalności, o których mowa w pkt 19 Część I spe-

cyfikacji (Instrukcja dla Wykonawców), pod rygorem odstąpienia przez Zmawiają-

cego od podpisania umowy z naszej winy. 

 

Oferta zawiera następujące załączniki: 

     …………………………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………… 

 Podpisy osób (pieczątki), upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

……………………………………………………… 

 

 

 

Miejscowość, data …………………………………… 

 

 
………………………………………… 
             Pieczątka firmy 

 
 
 
 
 
 
 



Numer sprawy:  ZP.271.1.2012 
 

3 

 

 
Arkusz kalkulacyjny – dostawa drutu do prasy belującej  

 

Wyliczenie ceny ofertowej w oparciu o szacunkową ilość zapotrzebowania na przedmiot za-

mówienia w okresie trwania umowy.  

Kwota netto zamówienia (słownie PLN:  ............................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………) 

Należny podatek VAT  

(słownie PLN: ...................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………) 

Kwota brutto zamówienia  

(słownie PLN: ...................................................................................................... 

................................................................................................) 
 

 

 

     ………………………………………… 
          (Imię i nazwisko, pieczątka) 

 

Lp. 

 

Asortyment 

 

jm. 
Przewidywana 

ilość zakupu 

 

Cena jed-

nostkowa 

netto w 

/PLN/ 

Wartość  

netto 

/PLN/ 

(poz. 4 x 5) 

Należny 

podatek 

VAT 

/PLN/ 

(od poz. 6) 

Wartość 

brutto 

/PLN/ 

(poz.  

6 + 7 ) 

1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 9. 

 

1. 

 

drut do prasy 

belującej   

HSM VK 12/1000 

 

kg 
30 000     

RAZEM  
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Część IV - Umowa 

Dotycząca sukcesywnych dostaw drutu do prasy belującej HSM VK 12/1000 dla Zakładu 
Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na teren Karkonoskiego Centrum Gospodar-
ki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy, zawarta w Bukowcu, Gmina Mysłakowice, w dniu 
……………………….. pomiędzy: 
Zakładem Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich z/s w Pałacu Buko-

wiec, ul. Robotnicza 5, 58-533 Mysłakowice utworzonym na podstawie Uchwały nr 36/95 

Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich z dnia 21 lipca 1995 r., NIP 611-10-13-925, RE-

GON 230268279; zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 

1. Józefa Cyrka – Kierownika ZUK ZGK 

2. Justynę Górską – Głównego Księgowego ZUK ZGK 

a  

……………….. 

……………….. 

NIP: …………..                 REGON: ……………………                 KRS: ………………………. 

reprezentowaną przez: 

1.     ……………………. 

zwaną dalej Wykonawcą. 

w rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa 

o następującej treści: 

Rozdział I.  PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i sukcesywnych do-

staw drutu do prasy belującej HSM VK 12/1000  w celu zabezpieczenia potrzeb Zakładu 

Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich w okresie od ……………… do ……………… 

2.  Zakres dostaw: 

a) drut do prasy belującej HSM VK 12/1000    

§ 2 

1. Drut o niezmiennych parametrach zgodnych z załączonym formularzem ofertowym oraz 

spełniających wymagania określone opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Części 

II niniejszej SIWZ dostarczany będzie na teren Karkonoskiego Centrum Gospodarki Od-

padami w Ścięgnach - Kostrzycy, pojazdem Wykonawcy.  

2. Dostawa i transport drutu na teren Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w 

Ścięgnach – Kostrzycy będzie się odbywać w dniu, wcześniej ustalonym telefonicznie z 

Zamawiającym. Koszty dostawy i transportu drutu pokrywa Wykonawca. Ilość (kg) 

każdorazowej dostawy wynikająca z pozostałych stanów magazynowych Zamawiające-

go ustalana będzie podczas rozmowy telefonicznej, niezwłocznie potwierdzonej zamó-

wieniem w formie elektronicznej lub faksem.   
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3. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo w każdym momencie realizacji umowy odrzu-

cić każdą część dostawy, jeżeli nie będą zgodne z wymaganiami ust. 1. Odrzucenie po-

winno nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności. 

 

Rozdział II.  WYNAGRODZENIE 

§ 3 

1. Strony ustalają, że wstępna wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji ni-

niejszej umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, opiewa na kwotę brutto ……………… PLN (słownie PLN: 

………………………………….. 00/100), tj. netto ………….. PLN + 23 % Vat.  

Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za poszczególną dostawę zostanie ustalona po-

przez przemnożenie ilości (kg) drutu przez cenę jednostkową określoną przez Wyko-

nawcę w formularzu ofertowym złożonym w dniu ………………. . 

§ 4 

1.   W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagro-
dzenie brutto ulegnie zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej 
stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.  

2.   W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1 Strony ustalają, że zmiana wyna-
grodzenia brutto obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów 
w tym zakresie.  

3.   Każda zmiana wynagrodzenia wymaga wprowadzenia aneksu do umowy.  
 

Rozdział III.  TERMINY REALIZACJI UMOWY 

§ 5 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień ………… roku. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają do dnia …….… roku. 

 

Rozdział IV.  OBOWIĄZKI STRON I ROZLICZENIA 

§ 6 

1. Cena jednostkowa 1 kg drutu określona w Arkuszu kalkulacyjnym Części III niniejszej   

 SIWZ zawiera wszystkie koszty obciążające Wykonawcę. 

2. Zamawiający ma prawo powstrzymania się z odbiorem całości lub odpowiedniej części 

dostawy drutu w sytuacji, gdy nie jest ona zgodna z zamówieniem bądź nie spełnia wy-

magań określonych opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Części II niniejszej 

SIWZ. 

3. Rejestracja oraz bezgotówkowe pobieranie towarów (drutu) będących przedmiotem za-

mówienia będzie prowadzona na podstawie dokumentu WZ wystawionego przez Wyko-

nawcę, zawierającego co najmniej następujące informacje: dane Wykonawcy i Zamawia-

jącego, datę dostawy, ilość (kg) pobranego towaru (drutu), podpis osoby reprezentującej 

Wykonawcę oraz miejsce na datę i podpis osoby reprezentującej Zamawiającego.  

4. Pobieranie towaru (drutu) będzie odbywać się w sposób bezgotówkowy pomiędzy Wy-

konawcą, a osobą uprawnioną z ramienia Zamawiającego do odbioru towarów         

z każdorazowym wydaniem dokumentu WZ. 
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5. Do odbioru towaru (drutu) oraz podpisywania dokumentu WZ ze strony Wykonawcy 

wyznacza się następujące osoby:  

1. …………………………. 

2. …………………………. 

3. …………………………. 

4. ………………………….   

6. Fakturowanie następować będzie po każdej dostarczonej partii drutu określonej w § 2 

pkt. 2.   

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę VAT Zamawiającemu w ciągu 7 dni 

od daty jej wystawienia. 

8. Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia Wykonawcy kwoty wynikającej z faktury 

w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. 

9. Za termin zapłaty uznaje się datę, w której Zamawiający polecił swemu bankowi prze-

lać na konto Wykonawcy kwotę faktury. 

10. W razie zwłoki w płatności faktury przysługują ustawowe odsetki od Zamawiającego. 

 

Rozdział V.  GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dostarczanego drutu na okres 

12 miesięcy od daty każdorazowej dostawy.  

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności rzeczywistych parame-
trów drutu z określonymi w załączonym formularzu ofertowym oraz wymaganiami okre-
ślonymi opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Części II niniejszej SIWZ na pod-
stawie analizy laboratoryjnej, Wykonawca pokryje koszty przeprowadzenia badania 
oraz, natychmiastowej wymiany wadliwej partii drutu, a w przypadku stwierdzenia przez 
uprawnionego rzeczoznawcę uszkodzenia prasy belującej HSM VK 12/1000 na skutek 
użycia wadliwego drutu, także koszty jej naprawy. 

 

Rozdział VI. SIŁA WYŻSZA 

§ 8 

1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie 

swoich zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaist-

nienia siły wyższej będą miały miejsce. Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nie-

przewidywalne lub są nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i które 

są poza kontrolą stron, takie jak pożar, powódź, katastrofy narodowe, wojna, zamieszki 

państwowe lub embarga. 

2. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym 

pisemnie drugą stronę w terminie 10 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu 

powstania obaw, że mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej. 

3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z 

faktu tego wywodzi skutki prawne. 

Rozdział VII.  KARY UMOWNE 

§ 9 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w realizacji zamówienia    

w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 

2 pkt. 2.   

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 1000,00 PLN za każdy 
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dzień przestoju prasy belującej HSM VK 12/1000 wynikającego ze zwłoki w dostawie dru-

tu, lub z jakości dostarczonego drutu niezgodnej z parametrami określonymi w załączo-

nym formularzu ofertowym oraz wymaganiami określonymi opisem przedmiotu zamówie-

nia zawartym w Części II niniejszej SIWZ, uniemożliwiającej jego właściwe wykorzysta-

nie. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego – w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia o którym 

mowa w § 3 ust. 1. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przy-

czyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia o którym 

mowa w § 3 ust. 1.   

§ 10 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

Rozdział VIII.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 11 

Strony postanawiają, że  przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przy-

padkach: 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 

a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, 

b) Wykonawca przerwał realizację dostaw i nie realizuje jej przez 7 dni pomimo pi-

semnych wezwań. 

c) zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie pu-

blicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.  

2. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli: 

a) Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpi do odbioru przedmiotu 

umowy, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że na skutek zaistnienia uprzednio nie 

przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

względem niego. 

 3.   W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  Za-

mawiający jest zobowiązany do odbioru dotychczas dostarczonego drutu i uregulowa-

nia wynagrodzenia należnego za wykonanie tej części umowy – na dzień odstąpienia. 

 4.  Odstąpienie od umowy powinno być w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia – pod 

rygorem nieważności odstąpienia. 

Rozdział IX.  POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 12 

1. Zamawiający ustala przedstawiciela Zamawiającego w osobie:   

1) Bartosz Pantol – specjalista ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych  

3. Wykonawca ustala przedstawiciela w osobie:   

1) ………………………….. 
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Rozdział XI.  WARUNKI OGÓLNE 

§ 13 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 14 

1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowią-

zują się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości pod-

dają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 15 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzy-

muje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

        
 

  Z A M A W I A J Ą C Y:                                                                W Y K O N A W C A:                                                              
 

 

 


