ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Żurawia 3, 12 – 130 Pasym
tel./fax (089) 6212168

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYWOZU
STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZMIESZANYCH Z TERENU GMINY PASYM

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA : do dnia 31.03.2009
TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21 marca 2008r. godz.1200
Zawartość :
1. SIWZ – opis
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy
Kryteria oceny ofert:
1. Cena wywozu 1 m3 odpadów – 100%

Zatwierdzam:
Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Pasymiu
Ireneusz Rosik

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
Bogdan Zwierzchowski, tel. 501268116
Pasym, dnia 2008-03-11

Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Żurawia 3, 12 – 130 Pasym
tel./fax (089) 6212168
zwany dalej „Zamawiającym" zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ". Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje
się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006 r.
Nr 164, poz.1163 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą" oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą,
przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
1. Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamówienie obejmuje:
a) obsługę 108 szt. pojemników typu SM 110, ustawianych przez Wykonawcę i stanowiących jego
własność służących do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych. Obsługa pojemników ma
polegać na ich wywozie i opróżnieniu w cyklu dwutygodniowym oraz posprzątaniu wokół nich.
Pojemniki rozmieszczone są zgodnie z wykazem określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
b) obsługę 11 szt. pojemników na śmieci o pojemności 1,1 m3 typu PA, ustawianych przez
Wykonawcę i stanowiących jego własność służących do gromadzenia komunalnych odpadów
zmieszanych. Obsługa pojemików ma polegać na ich opróżnieniu i wywozie oraz posprzątaniu wokół
nich raz w tygodniu (w określony, ustalony z Zamawiającym dzień), a w przypadku gdy zajdzie taka
potrzeba częściej – na zgłoszenie telefoniczne zamawiającego– w takim przypadku wywóz odpadów z
tych pojemników winien nastąpić najpóźniej na drugi dzień po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego.
Pojemniki rozmieszczone są zgodnie z wykazem określonym w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
c) obsługę 3 szt. pojemników typu KP 7 o pojemności 7 m3 lub 18 pojemników 1,13 typu PA
ustawianych przez Wykonawcę i stanowiących jego własność, które Zamawiający przewiduje ustawić
w ciągu całego okresu obowiązywania umowy na terenie miasta Pasym. Obsługa pojemików ma
polegać na ich opróżnieniu i wywozie oraz posprzątaniu wokół nich raz w tygodniu (w określony,
ustalony z Zamawiającym dzień), a w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba częściej – na zgłoszenie
telefoniczne zamawiającego– w takim przypadku wywóz odpadów z tych pojemników winien nastąpić
najpóźniej na drugi dzień po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego. Pojemniki rozmieszczone są
zgodnie z wykazem określonym w Załączniku do SIWZ.
d) przeprowadzanie dezynfekcji ustawionych pojemników z częstotliwością gwarantującą utrzymanie
w należytym stanie sanitarnym – co najmniej jeden raz w miesiącu,
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia podwykonawców do wykonania w/w zadania.
4) Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
5) Zamawiający nie przewiduje wniesienia należytego zabezpieczenia umowy.
6) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
7) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
8) Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
9) Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. Wszystkie załączniki, dotyczące
SIWZ,
stanowią jej integralna część.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1.04.2008 r.do 31.03.2009 r.
3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych
warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wg art.22 ust-1 ustawy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy).
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w
oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 14 niniejszej SIWZ.
Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy
z postępowania.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy.
6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
firmy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie
poprawki lub
zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
• Ireneusz Rosik
• Bogdan Zwierzchowski
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują
pisemnie.
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia
oferty, kierując swoje zapytania na piśmie na adres: Zakład Gospdarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
ul.Żurawia 3, 12-130 Pasym.
Zapytania mogą być składane faksem pod nr (089) 6212168 pod warunkiem niezwłocznego
potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania
pocztą).
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później

niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono
SIWZ
bez wskazania źródła zapytania.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający
może zmodyfikować treść SIWZ.
Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono
SIWZ.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający
przedłuży termin
składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający
może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.
O każdej ewentualnej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników
postępowania.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może
przedłużyć
termin składania ofert.
10. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu
składania ofert.

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. Zakład
Gospdarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul.Żurawia 3, 12-130 Pasym do dnia 21.03.2008 r.,
do godz.1200.
- kopertę nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: Zakład Gospdarki Komunalnej i
Mieszkaniowej, ul.Żurawia 3, 12-130 Pasym.
- Oferty w zamkniętych kopertach, opatrzone opisem „Świadczenie usług w zakresie wywozu
stałych
odpadów komunalnych zmieszanych z terenu gminy Pasym” należy złożyć
w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 21 marca 2008r. do godz. 1200.
• konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp.
przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych
zasad
jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z
dopiskiem „ZAMIANA".
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANE",

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu
poprawności
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert
wycofywanych
nie będą otwierane. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu
oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian,
zostaną
dołączone do oferty.
13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.03.2008 r., o godz.1300, w siedzibie Zamawiającego w
Zakładzie Gospdarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul.Żurawia 3, 12-130 Pasym.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności
Wykonawcy
przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.
14. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
- wypełniony formularz ofertowy;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej
potwierdzający, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych
zamówieniem (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
- aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie tub rozłożenie
na
raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego
(wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
- aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające,
że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
(wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
- oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia nałożone obowiązkiem ustawowym do
wykonywania
działalności
- oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny;
- oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie
zamówienia;
- oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i
2
ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- oświadczenie, że Wykonawca akceptuje warunki umowy zawarte we wzorze umowy, stanowiącym
załącznik do SIWZ;
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za
zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w
niewłaściwej

formie (np. niepoświadczenie przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisów lub kopii)
spowoduje wykluczenie z postępowania.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art.96 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od
chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert,
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
• Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz.211 z późn.zm. z dnia 8 czerwca 1993 r.)
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł
składając ofertę, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
• Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym
razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
• Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Uwaga:
• Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy
skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.89 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
• Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
15. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
Zamawiający nie będzie oceniał ofert nieważnych ani odrzuconych.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i
ich
wagami (%).
1. Kryterium: CENA wywozu 1 m3 odpadów
cena wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty – waga kryterium 100 %.
Cena wymieniona w formularzu oferty zostanie przeliczona wg następującego wzoru
matematycznego:
Najniższa cena brutto za wykonanie całości zamówienia zgodnie
ze SIWZ, ofertą i formularzem cenowym x 10,00 pkt.
C1 = ――――――――――――――――――――――――――――
Cena brutto ocenianej oferty
Uzyskana w ten sposób suma punktów C1 będzie pomnożona przez współczynnik 1,00
odpowiadający wadze kryterium CENY.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali
się o udzielenie zamówienia.
Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca zobowiązuje się do posprzątania terenu przy koszach i pojemnikach.
Wzór umowy zawierający istotne dla stron postanowienia, stanowi załącznik do SIWZ, przy czym
warunki
umowy muszą być akceptowane przez Wykonawcę.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku
w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują
środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik do SIWZ
...................................dnia ...................

/pieczęć adresowa Wykonawcy/

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Żurawia 3, 12 – 130 Pasym

OFERTA
I. W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie
usług w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych zmieszanych z terenu gminy Pasym”
zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ:
1. Oferujemy wykonywanie usługi będących przedmiotem zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:
Cena wywozu 1 m3 odpadów: .....................................................................................................
słownie: ........................................................................................................................................
Netto: ............................................................................................................................................
Brutto: ..........................................................................................................................................
2. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonywać będziemy w terminie od dnia 1.04.2008
r.do dnia 31.03.2009 r.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn.zm.)
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oferta została złożona na............... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr............
do nr................ .
8. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ................
do .................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
9. Integralną część oferty stanowią następujące załączniki:
1. .............................................................................
2...............................................................................
3...............................................................................
4...............................................................................
5...............................................................................
6...............................................................................

Podpis Wykonawcy lub
upowaŜnionego
przedstawiciela Wykonawcy

projekt
UMOWA Nr ....... /08
o wykonanie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie wywozu stałych
odpadów komunalnych zmieszanych z terenu gminy Pasym
zawarta w dniu........................... 2008 r. w Pasymiu pomiędzy:
1. Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu, ul.Żurawia 3 zwanym dalej w
tekście „Zamawiającym", reprezentowanym przez Ireneusza Rosika – Kierownika Zakładu i Danutę
Hajduk – Główną Księgową
a
2. firmą ......................................... z siedzibą w .................................działającą na podstawie wpisu
do ewidencji podmiotów gospodarczych nr ......... z dnia ..................... prowadzonej w
............................ /lub spółką .................................. zarejestrowaną w Sądzie Nr KRS ...................
reprezentowaną przez: .................„.............../, zwaną dalej „Wykonawcą"
§1
1. Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie usług objętych niniejszą umową udzielone na
podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z
2006r. Dz. U. Nr 236 poz.2008 z późn.zm.) w zakresie odbioru odpadów komunalnych wydane
przez.............................. Nr......... z dnia...................
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
§2.
Umowa została zawarta w rezultacie wyboru oferty przez Zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia.......................... r.
§3.
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie wywozu
stałych odpadów komunalnych zmieszanych z terenu gminy Pasym.
2.W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
a) obsługi 108 szt. pojemników typu SM 110, ustawianych przez Wykonawcę i stanowiących jego
własność służących do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych. Obsługa pojemników ma
polegać na ich wywozie i opróżnieniu w cyklu dwutygodniowym oraz posprzątaniu wokół nich.
Pojemniki rozmieszczone są zgodnie z wykazem określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
b) obsługi 11 szt. pojemników na śmieci o pojemności 1,1 m3 typu PA, ustawianych przez Wykonawcę
i stanowiących jego własność służących do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych.
Obsługa pojemików ma polegać na ich opróżnieniu i wywozie oraz posprzątaniu wokół nich raz w
tygodniu (w określony, ustalony z Zamawiającym dzień), a w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba
częściej – na zgłoszenie telefoniczne zamawiającego– w takim przypadku wywóz odpadów z tych
pojemników winien nastąpić najpóźniej na drugi dzień po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego.
Pojemniki rozmieszczone są zgodnie z wykazem określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy.
c) obsługi 3 szt. pojemników typu KP 7 o pojemności 7 m3 lub 18 pojemników 1,13 typu PA
ustawianych przez Wykonawcę i stanowiących jego własność, które Zamawiający przewiduje ustawić
w ciągu całego okresu obowiązywania umowy na terenie miasta Pasym. Obsługa pojemików ma
polegać na ich opróżnieniu i wywozie oraz posprzątaniu wokół nich raz w tygodniu (w określony,
ustalony z Zamawiającym dzień), a w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba częściej – na zgłoszenie
telefoniczne zamawiającego– w takim przypadku wywóz odpadów z tych pojemników winien nastąpić
najpóźniej na drugi dzień po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego. Pojemniki rozmieszczone są
zgodnie z wykazem określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszej umowy.
d) przeprowadzania dezynfekcji ustawionych pojemników z częstotliwością gwarantującą utrzymanie
w należytym stanie sanitarnym – co najmniej jeden raz w miesiącu.
§4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo okresowej kontroli realizacji obowiązków określonych w § 3 ust.

2 niniejszej umowy.

§5.
1. Za wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie,
którego wypłata następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawcę, przelewem w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia faktury
Zamawiającemu na konto Wykonawcy o nr............................................................................ ..
2. Naliczenie wynagrodzenia następuje na podstawie kwitów wywozu, potwierdzonych przez
Zamawiającego.
3. Za termin wypłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego
poleceniem przelewu wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
§6.
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1.04.2008r. do dnia 31.03.2009 r.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku naruszenia jej warunków przez Wykonawcę.
3. Rozwiązanie umowy może nastąpić w formie pisemnej przed upływem terminu, na który została
zawarta, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§7.
1. Naprawienie ewentualnej szkody za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy przez
Wykonawcę następuje poprzez zapłatę kar umownych z zastrzeżeniem ust.2.
2. Zamawiającemu przysługują kary umowne za opóźnienie wywozu odpadów określonych w §3 ust.2
powyżej 2 dni - obniża się w tym przypadku o 20 % wynagrodzenie ustalone w § 5.
3. W pozostałych niż określone w ust. 2 przypadkach Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie na
zasadach ogólnych.
§8.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
przepisy ustawy -Prawo zamówień publicznych, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz ustawy o odpadach.
§10.
Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, po wyczerpaniu drogi
reklamacyjnej, strony podają pod rozstrzygnięcie sadu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§11.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik do SIWZ
Załącznik Nr 1 do projektu umowy

Wykaz miejsc w Pasymiu, w których Zamawiający przewiduje
ustawienie pojemników SM110 na odpady komunalne

Lp.

Ulica

Ilość sztuk

3.

Kościuszki 11

2

4.

Kościuszki 22

3

5.

Kościuszki 6

2

6.

Kościuszki 28

4

7.

Rynek 2

1

8.

Rynek 3

7

9.

Rynek 4

7

10.

Rynek 6

1

11.

Rynek 17

2

12.

Burskiego 11

12

13.

Ogrodowa 27

3

14.

Ogrodowa 33

3

15.

Dworcowa 27

9

16.

Jedności Słowiańskiej 1

13

17.

Jedności Słowiańskiej 31

2

18.

Warszawska 10A

5

19.

Warszawska 10

8

20.

Warszawska 1A

7

21.

Górna 1

1

22.

Górna 5

3

23.

Górna 6

1

24.

Górna 7

2

25.

Pocztowa 5

5

26.

Pocztowa 10

5

Załącznik do SIWZ
Załącznik Nr 2 do projektu umowy

Wykaz miejsc w Pasymiu, w których Zamawiający przewiduje
ustawienie pojemników na odpady komunalne o pojemności 1,1m3
Lp.

Miejsce ustawienia pojemników

Ilość pojemników typu PA
o poj. 1,1m3

1.

Przy ul. Jedności Słowiańskiej 15

1

2.

Na Cmentarzu Komunalnym

2

3.

Przy ul. Barczewskiego (zaplecze MOKiS)

3

4.

Przy ul. Spichrzowej 1

1

5.

Przy ul. Dworcowej (za byłym kinem)

4

Załącznik do SIWZ
Załącznik Nr 3 do projektu umowy

Wykaz miejsc w Pasymiu, w których Zamawiający przewiduje
ustawienie pojemników na odpady komunalne o pojemności 7m3 lub 1,1m3
Lp.

Miejsce ustawienia pojemników

Ilość pojemników typu
KP 7 o poj. 7m3

Ilość pojemników typu
PA o poj. 1,1m3

1.

Przy ul. Górnej

1

6

2.

Na Cmentarzu Komunalnym

1

6

3.

Na bazie ZGKiM

1

6

Załącznik do SIWZ

................................dnia ...................

/pieczęć adresowa Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE
• Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia nałożone obowiązkiem ustawowym do wykonywania
niniejszej działalności;
• Oświadczam, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
• Oświadczam, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
• Oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 ust.1i 2
ustawy –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.)
• Oświadczam, że akceptuję warunki umowy zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do
SIWZ.

Podpis Wykonawcy
lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

