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Znak 1/2013/DZP/PN
I.
Zamawiający.
Zamawiającym jest:
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca
44-300 Wodzisław Śl., ul. Bracka 13
tel. 0-32 4537110, telefaks 0-32- 4554513 e-mail przetargi@www.wscp.wodzislaw.pl
II.
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wywozu odpadów
komunalnych prowadzone jest do przetargu nieograniczonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
III.
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wywóz przez wykonawcę od zamawiającego odpadów
komunalnych .. Wywóz odpadów komunalnych będzie odbywał się sukcesywnie przez
okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Szacunkową ilość odpadów komunalnych zamawiający określa na:
- odpady niesegregowane o kodzie 20 03 01 - 550 m3 tj. równowartość 500 kontenerów
o poj. 1,1 m3.
Wywóz odpadów niesegregowanych będzie odbywał min 3 razy w tygodniu w
poniedziałki, środy i piątki i lub na wezwanie zamawiającego po zapełnieniu kontenerów.
Wykonawca udostępni 4 kontenery na odpady o pojemności 1,1 m3 każdy. Kontenery
muszą być przewoźne i mieć zamykane pokrywy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w okresie obowiązywania umowy liczby
udostępnianych kontenerów lub częstotliwości ich wywozu, stosownie do potrzeb.
Kod CPV 90511000-2.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
IV.
Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający określa termin wykonania zamówienia na 12 miesięcy począwszy od dnia
zawarcia umowy. Zamawiający wymaga w tym terminie sukcesywnego wywożenia
odpadów min 3 razy w tygodniu.
V.
Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści oferty.
Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności nie krótszego niż 45 dni pod
rygorem odrzucenia oferty.
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Zamawiający wymaga zapewnienia stałości cen netto przez cały okres trwania umowy pod
rygorem odrzucenia oferty.
Zamawiający wymaga podania w ofercie informacji o dalszym postępowaniu z odpadami
odebranymi od zamawiającego, w szczególności podania miejsca i sposobu ich
unieszkodliwienia.
VI.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny
spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadania wiedzy i doświadczenia,
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
 sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
VII. Wymagane oświadczenia i dokumenty.
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca
zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:
1. Wypełniony formularz oferty na / załączniku nr I do SIWZ/.
2. Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ustawy oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ustawy – zgodnie z treścią
w/w przepisów ustawy /załącznik nr II do SIWZ/;
3. Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu /Załącznik nr III do SIWZ/;
4. Oświadczenie o podwykonawcach /Załącznik nr IV do SIWZ/;
5. Oświadczenie o przyjęciu wzoru umowy /Załącznik nr V do SIWZ/;
6. Zaakceptowany projekt umowy /Załącznik nr VI do SIWZ/.
7.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
8. Zezwolenie (decyzja) właściwego organu udzielającego zgody na działalność
będącą przedmiotem umowy.
UWAGA! - Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania
ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust 3 ustawy Pzp. W sytuacji, kiedy
Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub nie złoży
pełnomocnictwa albo złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub
złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w
wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie
postępowania). Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
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Oprócz wymienionych wykonawca może dołączyć do oferty inne dokumenty, których
dołączenie uzna za konieczne.
Wszystkie dokumenty sporządzane przez wykonawcę muszą być podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli wykonawcy, wymienionych w dokumencie określającym
status prawny wykonawcy lub w pełnomocnictwie, i opieczętowane imiennymi pieczątkami
tych osób. Wszystkie pozostałe dokumenty należy przedstawić w oryginałach lub kopiach
poświadczonych „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie dokumentu, przez osobę
lub osoby podpisujące ofertę (wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub
innych tego typu materiałów firmowych).
Do wszystkich dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć
tłumaczenie na język polski, (wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych).
Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej
formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczęci lub podpisu
osoby upoważnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje
odrzucenie oferty.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX.

Tryb udzielania wyjaśnień oraz informacje o sposobie porozumiewania się
zamawiającego z wykonawcami.
Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi pod
warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego
www.wscp.wodzislaw.pl bez wskazania źródła zapytania.
Oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu
lub pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
adresata przed upływem terminu. Przy kontaktach pocztą elektroniczną lub faksem
wymagane jest potwierdzenie otrzymania informacji.
X.
Osoby uprawione do kontaktowania się z wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych – Mirosław Tomas, tel. 32 453 7170,
w
sprawach
proceduralnych
–
Kornelia
Jarlak
,
tel.
324537105
e-mail przetargi@wscp.wodzislaw.pl
XI.
Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

,

XII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Do wszystkich dokumentów wystawionych
w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski podpisane przez
wykonawcę.
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3. Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1.
Ceny należy podać w PLN. Jako cenę brutto oferty należy podać sumę cen brutto za
wywóz odpadów niesegregowanych .
4. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę - pod rygorem jej odrzucenia - muszą
być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela lub upoważnionych
przedstawicieli wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest
wymagane, należy dołączyć do oferty.
5. Wszystkie poprawki w treści oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby
podpisujące ofertę.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.
8. Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy umieścić w zamkniętej
kopercie opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:
„Oferta na przetarg nieograniczony na wywóz odpadów komunalnych.
Nie otwierać do dnia 15.01.2013 r. do godz. 10:15.”
9. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to informacje te należy wyodrębnić
i umieścić w oddzielnej kopercie oznaczonej napisem „Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, dostępne tylko dla zamawiającego.”, dołączonej do oferty.
Niedopuszczalne jest zastrzeganie nazwy (firmy) i adresu wykonawcy, ceny, terminu
wykonania zamówienia i warunków płatności.
10. Jeżeli oferta będzie dostarczana zamawiającemu pocztą lub przesyłką kurierską, to
kopertę z ofertą, oznakowaną w sposób podany w p. 8., należy włożyć do opakowania
transportowego operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w taki sposób, aby przy
otwieraniu opakowania transportowego nie otworzyć koperty z ofertą. Opakowanie
transportowe nie będzie uważane za kopertę z ofertą, której nie wolno otworzyć przed
terminem otwarcia ofert i nie może być oznakowane w sposób podany w p. 8.
XIII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.
1. Ofertę znajdującą się w zamkniętej kopercie należy dostarczyć do dnia 15.01.2013 r.
do godziny 10:00 do siedziby zamawiającego w Dziale Administracji Szpitala w
Wodzisławiu Śl., przy ul. Brackiej 13 w godz. 7:00-14:00.
2. Za ofertę złożoną w terminie uważa się ofertę, która dotarła w podanym terminie
w miejsce wskazane w p. 1. Ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty, zwłaszcza
wysłanej pocztą lub kurierem, ponosi wykonawca.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.01.2013 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.
Wykonawcy podają w ofercie:
1. Cenę jednostkową netto za wywóz 1 kontenera odpadów komunalnych
niesegregowanych, cenę netto za wywóz kontenerów obliczoną przez pomnożenie
liczby 500 przez cenę jednostkową netto, stawkę i kwotę podatku VAT oraz cenę
brutto obliczoną przez dodanie ceny netto i kwoty podatku VAT. Koszty udostępnienia
kontenera zamawiającemu należy wliczyć w cenę jednostkową netto jego wywozu..
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Wszystkie ceny należy podać w walucie polskiej (PLN). Zamawiający nie przewiduje
rozliczania się z wykonawcą w walutach obcych.
XV.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryterium oceny ofert jest następujące:
„Cena” - 100 %.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta z najniższą ceną brutto.
XVI.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do stawienia się
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w celu podpisania umowy.
XVII. Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy.
Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, określa ogólne warunki umowy,
przedstawiony w Załączniku nr VI.
XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIX. Obowiązki zamawiającego.
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności.
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 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 każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją;
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
- terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje
na stronie internetowej oraz w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie.
XX.

Prawo wykonawców do odwołań i skarg.
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Szczegóły dotyczące wnoszenia odwołań i skarg określają rozdziały 2. i 3. Działu VI
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

XXI.

Załączniki.

Załącznik nr I
Załącznik nr II
Załącznik nr III
Załącznik nr IV
Załącznik nr V
Załącznik nr VI

Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnianiu warunków przetargu oraz niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu
Oświadczenie o podwykonawcach
Oświadczenie o przyjęciu wzoru umowy
Wzór umowy

Wodzisław Śl., dnia 04.01.2013 r.
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
im.dr A. Pawelca
w Wodzisławiu Śl.
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Załącznik nr I- wzór formularza oferty.

............................................
pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA
Nazwa wykonawcy:

.....................................................................................................
.....................................................................................................
Adres wykonawcy:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Numer telefonu (z numerem kierunkowym):
...........................................................
Numer faksu (z numerem kierunkowym):
...........................................................
Adres poczty elektronicznej:
...........................................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wywóz odpadów
komunalnych oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem za cenę ................ zł
brutto, słownie ................................................ złotych brutto, na co składa się:
1. Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych za cenę jednostkową netto ........ zł,
słownie .............................. złotych za wywóz 1 kontenera. Oferujemy wywóz ….........
kontenerów za cenę netto ............... zł, słownie .............................. złotych, do której
zostanie doliczony podatek VAT, obliczony według stawki .......... % na kwotę
...............
zł,
a
więc
cena
brutto
wyniesie
...............
zł,
słownie
........................................ złotych.
Udostępnimy zamawiającemu 4 kontenery o pojemności 1,1 m3 każdy.
Oferujemy następujący termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy; wywóz odpadów
komunalnych niesegregowanych min. 3 razy w tygodniu: poniedziałki, środy i piątki
lub na wezwanie zamawiającego.
Oferujemy następujący termin płatności: .......................................................................
Gwarantujemy stałość ceny jednostkowej netto za wywóz 1 kontenera.
Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym ogólnymi
warunkami umowy i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń.
Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamówienie wykonamy sami.*
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Powierzymy podwykonawcom następujące części zamówienia:*.......................................
.................................................
miejscowość i data

.....................................................
podpis i pieczątka upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy



- niepotrzebne skreślić



ZAŁĄCZNIK NR II

Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ustawy oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art.
24 ustawy – zgodnie z treścią Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759
ze zm.)
Nazwa i adres oferenta:
........................................................................................................................

Oświadczam, że :
1. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczeniem oraz potencjał, a także dysponuje osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia,
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Ponadto oświadczam, że:
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie w art. 24 ust 1 i 2 ustawy
Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze
zm.), według którego z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania;
2) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, wyjątkiem
Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
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3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem, zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia ma podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącym w dokonaniu tych czynności, chyba że
udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2.
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w
terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
3) złożyli nieprawidłowe informację mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania.
4) Nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu

.........................................
Podpisy osób uprawnionych
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..................................... , dnia ..............................
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ZAŁĄCZNIK NR III

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU WARUNKÓW PRZETARGU

Nazwa i adres oferenta:
.................................................................................................... ....................

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia w tym ze „Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia” i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

..........................................
Podpisy osób uprawnionych

..................................... , dnia ...............................
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ZAŁĄCZNIK NR IV

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Nazwa i adres oferenta:
.................................................................................................... ....................

Oświadczamy, że: powierzymy/nie powierzymy* część zamówienia Podwykonawcy.
Zakres Podwykonawstwa
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Czas trwania Podwykonawstwa
………………………………………………………………………………………………

Nazwa i siedziba Podwykonawcy
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
* właściwe podkreślić

..........................................
Podpisy osób uprawnionych

..................................... , dnia ...............................
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ZAŁĄCZNIK NR V

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU WZORU UMOWY

Nazwa i adres oferenta:
.................................................................................................... ....................

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Wzorem Umowy będącej załącznikiem do „Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia”, akceptujemy ją i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

..........................................
Podpisy osób uprawnionych

..................................... , dnia ...............................
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ZAŁĄCZNIK NR VI

UMOWA Nr …..............
zawarta w dniu ........ 2013 r. w Wodzisławiu Śląskim w wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, 44-300 Wodzisław Śl.,
ul. Bracka 13 w imieniu którego działa:
Dyrektor Szpitala – lek. med. Weronika Lach – Witych, zwanym w dalszej treści umowy „
Zamawiającym”,
a
zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
…..............................................................................................................
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest wywóz odpadów komunalnych z terenu siedziby
Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, łącznie w szacunkowej liczbie 500
kontenerów odpadów niesegregowanych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania odpadów od Zamawiającego zgodnie
z niniejszą umową i stosownie do przekazywanych mu sukcesywnie zamówień.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej
umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i ponosi
odpowiedzialność za przejęte odpady w zakresie określonym ustawą. Sposób
postępowania przez Wykonawcę z odpadami, w szczególności miejsce i sposób ich
unieszkodliwiania jest zamieszczony w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część
umowy.
§ 2.
1. Cena netto za wywóz jednego kontenera odpadów komunalnych niesegregowanych
wynosi .......... zł, słownie ...................... złotych. Ceny te pozostają niezmienne przez
cały okres obowiązywania umowy.
2. Szacunkowa wartość netto wywozu …....... kontenerów odpadów komunalnych
niesegregowanych wynosi ............... zł, słownie ........................ złotych, a szacunkowa
wartość brutto tych usług wynosi .................. zł, słownie ........................ złotych.
3. Zamawiający i Wykonawca dopuszczają zmianę ceny brutto usługi w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku VAT z zastrzeżeniem, że Strona występująca
o zmianę zobowiązana jest do przygotowania aneksu do umowy.
§ 3.
1. Odbiór odpadów będzie dokonywany transportem Wykonawcy.
2. Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych będzie następował min. 3 razy
w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki lub na wezwanie zamawiającego w przypadku
szybszego zapełnienia kontenerów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany
częstotliwości wywozu odpadów.
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3. Odpady komunalne przeznaczone do wywozu będą składowane w kontenerach
udostępnionych przez Wykonawcę. Wykonawca udostępni Zamawiającemu 4 kontenery
do odpadów komunalnych niesegregowanych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby udostępnianych kontenerów.
§ 4.
1. Należność za wykonane usługi Zamawiający będzie opłacał przelewem na rachunek
bankowy........................................................................................................................
Wykonawcy w ciągu ...... dni od daty wystawienia faktury.
2. Za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 5.
1. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu odbioru odpadów Zamawiający
może nałożyć na Wykonawce karę umowną w wysokości 0,5 % szacunkowej wartości
brutto umowy za każdy dzień zwłoki.
2. W razie trzykrotnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminu odbioru odpadów
Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
3. W razie niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca może
naliczyć Zamawiającemu ustawowe odsetki za zwłokę.
§ 6.
Zamawiający wyznacza do bieżącej współpracy z Wykonawcą ......................,
tel. 324537170 a Wykonawca wyznacza do bieżącej współpracy z Zamawiającym
.................., tel. ............
§ 7.
Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy i obowiązuje od dnia ......... 2013 r do dnia
............ 2013 r.
§ 8.
W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy zakazuje się
ich cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10.
Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie,
a w razie niedojścia do ugody będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11.
Zmiany treści umowy mogą być dokonywane jedynie pisemnie w formie aneksu do
umowy.
§ 12.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.
Zamawiający

Wykonawca
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