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Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
I/ Zakres rzeczowy:
1/ Dostawa i montaż toalet kontenerowych:
a) Dostawa i montaż 5 toalet kontenerowych w następującej konfiguracji: kontener
nr 1: wyposażony w 2 toalety męskie, kontener nr 2: wyposażony w 2 toalety
damskie, kontener nr 3: wyposażony w 1 toaletę dla osób niepełnosprawnych.
Schemat ustawienia toalet przedstawia dokumentacja projektowa.
b) Toalety powinny być wyposażone w poniższe elementy wykonane ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej:
- muszla WC z dotykowym spłukiem ukrytym w ścianie, miska ustępowa dla osób
niepełnosprawnych - minimalne wymiary - głębokość: (odległość od ściany, przy której
jest zamocowana) 70 cm, szer. dostosowana do głębokości, pozostałe miski ustępowe minimalne wymiary: głębokość 67 cm, szer. dostosowana do głębokości,
- umywalka z baterią dozującą wodę na dotyk, umywalka dla osób niepełnosprawnych
- minimalne wymiary: szer. 60 cm, głębokość 50 cm, pozostałe umywalki - minimalne
wymiary: szer. 50 cm, głębokość 40 cm,
- podajnik do papieru,
- dozownik mydła,
- automatyczna suszarka do rąk,
- kosz na śmieci,
- lustro,
- wieszak na garderobę,
- dwie poręcze-uchwyty przy WC i dwie przy umywalce w toalecie dla osób
niepełnosprawnych,
c) Pozostałe elementy wyposażenia toalet:
- drzwi stalowe z samozamykaczem,
- złączka do poboru wody w celach porządkowych, dostępna tylko dla obsługi,
- wentylacja mechaniczna włączająca się z chwilą odblokowania drzwi lub
sterowana światłem,
- system umożliwiający bezpieczne opuszczanie toalety,
- system alarmowy wraz z instrukcją, sygnalizujący zatrzaśnięcie osoby wewnątrz
toalety,
- ukryta w ścianie rozdzielnica elektryczna z wyłącznikiem różnicowo-prądowym
wewnątrz toalety,
- oświetlenie wnętrza na czujnik ruchu,
- elektroniczny zamek wrzutowy z wyświetlaczem informującym o wniesionej
opłacie, przyjmujący różne nominały (10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł), odblokowujący
drzwi po wniesionej opłacie,
- zamek patentowy umożliwiający czasowe wyłączenie toalety z użytkowania,
- składany przewijak dla niemowląt z PCV zamontowany w toalecie dla
niepełnosprawnych.
d) Wewnątrz toalety ściany i sufit wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
ozdobnej
e) Podłoga wykonana ze stali nierdzewnej, ryflowana, antypoślizgowa z kratką
ściekową
f) Toalety wykonane jako całoroczne
g) Przewody wodne zabezpieczone przed zamarzaniem
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h) Toaleta dla niepełnosprawnych oraz jedna toaleta męska wyposażone w ogrzewanie
elektryczne
i) Wszystkie toalety powinny posiadać elementy i oznaczenia ułatwiające korzystanie
osobom słabo widzącym, niedowidzącym i niewidomym
j) Pozostałe elementy toalet, takie jak konstrukcje ścian, podłóg, dachów, elewacje
należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
2/ Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej
c) Wiata o wymiarach 400x300cm i wysokości 2,75m
d) Konstrukcja wiaty zgodna z dokumentacją projektową
3/ Toalety kontenerowe jak i wiata śmietnikowa podlegają uzgodnieniom z autorem
projektu zagospodarowania terenu i powinny być wizualnie wkomponowane w
całość opracowania obejmującego rozmieszczenie tymczasowej zabudowy
kontenerowych obiektów handlowo-gastronomicznych, toalet i śmietnika nad
jeziorem Necko w Augustowie.
4/ Opracowanie wytycznych dla Zamawiającego dotyczących przygotowania podłoża
pod toalety,
5/ Podłączenie wszystkich instalacji wewnętrznych do sieci zewnętrznych
przygotowanych przez Zamawiającego,
6/ Wszystkie elementy składowe toalet kontenerowych i wiaty śmietnikowej
muszą być fabrycznie nowe, wykonane z materiałów trwałych o parametrach
nie niższych niż wymagane przez Zamawiającego oraz posiadać wymagane
certyfikaty i atesty.
7/ Naprawy gwarancyjne.
1.
W ramach gwarancji Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad
elementów przedmiotu zamówienia, w terminie 3 dni roboczych, liczonym od
zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, termin ten
może za zgodą Zamawiającego ulec wydłużeniu do 6 dni roboczych, w szczególności w
wypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych. Zgłoszenia reklamacji będą
następowały telefonicznie na nr wskazany przez Wykonawcę ……………………….. lub
pocztą elektroniczną na adres ………………………. .
2.
Wykonawca wykona naprawy gwarancyjne na miejscu (chyba że będzie to
niemożliwe ze względów technicznych).
3.
W przypadku napraw gwarancyjnych toalet kontenerowych trwających
dłużej niż 1 dzień wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zapewnić toalety
tymczasowe .
4.
Wykonawca za wykonanie uzasadnionych czynności gwarancyjnych
(przyjazd i wykonanie czynności) nie będzie obciążał zamawiającego kosztami.
5.
Wykonawca w okresie gwarancji będzie wykonywał minimum raz w roku
bezpłatny przegląd gwarancyjny obejmujący przedmiot zamówienia. Po dokonaniu
przeglądu strony umowy sporządzą protokół przeglądu gwarancyjnego.
6.
Wykonawca w okresie gwarancji będzie wykonywał na koszt własny serwis,
który obejmuje: wymianę wszystkich części ( w tym eksploatacyjnych ) i materiałów
eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania przedmiotu zamówienia w pełnej
sprawności.
7.
W przypadku nieusunięcia wady w terminie określonym pkt 1,
Zamawiający ma prawo zlecić naprawy innemu podmiotowi i obciążyć Wykonawcę
kosztami tej naprawy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Projekt umowy
UMOWA nr …………./2017
zawarta w dniu …………. 2017r. w Augustowie pomiędzy Gminą Miastem Augustów,
mającą swoją siedzibę w Augustowie, zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną
przez:
Wojciecha Walulika - Burmistrza Miasta Augustowa
przy kontrasygnacie Sławomira Sieczkowskiego - Skarbnika Miasta
a "Wykonawcą"
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
mającym
swoją
siedzibę
w
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….................................................................
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………w
wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści:

1.

2.
3.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego: dostarczyć, zamontować i
uruchomić 5 toalet kontenerowych w następującej konfiguracji: kontener nr 1:
wyposażony
w 2 toalety męskie, kontener nr 2: wyposażony w 2 toalety damskie, kontener nr 3:
wyposażony w 1 toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz dostarczyć i zamontować
wiatę śmietnikową.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 Opis przedmiotu
zamówienia oraz w dokumentacji projektowej
Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia
oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

1.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do dnia ..............
1.1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy opis przygotowania
podłoża pod kontenery wraz z rysunkami warstw konstrukcyjnych podłoża
nie później niż na 7 dni przed planowanym montażem kontenerów.
1.2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wysłaniu przedmiotu zamówienia
i gotowości do jego montażu tak, aby wiadomość ta dotarła do niego
najpóźniej na 2 dni robocze przed przewidywanym terminem dotarcia
dostawy do wskazanego przez adresata miejsca. Informacja ta powinna
zostać przekazana pod nr tel. 87 643 42 21 – p. Robert Sobolewski, p.
Sebastian Chudowolski.
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1.3. Toalety

2.

kontenerowe oraz wiata śmietnikowa będą dostarczone i
zamontowane na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy w miejscu
wskazanym dostosowanym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni
rozładunek w/w elementów.
W ramach dostawy Wykonawca zobowiązuje się również do:
2.1
Dostarczenia karty gwarancyjnej.
2.2
Dostarczenia dokumentacji serwisowej (atesty, certyfikaty, paszporty
techniczne itp.).
2.3
Dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim.
2.4
Przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia.
3.

Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem
zdawczo-odbiorczym, protokołem technicznego odbioru instalacji wewnętrznych
i protokołem z rozruchu oraz protokołem przeszkolenia obsługi. Strony
zobowiązują się do podpisania protokołów w dniu zakończenia odpowiednich
czynności.
3.1
Podpisując protokół strony oświadczają, że przedmiot zamówienia jest
zgodny z zamówieniem, spełnia swoje funkcje z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć.
4. Naprawy gwarancyjne.
4.1.W ramach gwarancji Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad elementów
przedmiotu zamówienia, w terminie 3 dni roboczych, liczonym od zgłoszenia reklamacji
przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, termin ten może za zgodą
Zamawiającego ulec wydłużeniu do 6 dni roboczych, w szczególności w wypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych. Zgłoszenia reklamacji będą następowały
telefonicznie na nr wskazany przez Wykonawcę ……………………….. lub pocztą
elektroniczną na adres ………………………. .
4.2.Wykonawca wykona naprawy gwarancyjne na miejscu (chyba że będzie to
niemożliwe ze względów technicznych).
4.3.W przypadku napraw gwarancyjnych toalet kontenerowych trwających dłużej niż 1
dzień wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zapewnić toalety tymczasowe .
4.4.Wykonawca za wykonanie uzasadnionych czynności gwarancyjnych (przyjazd i
wykonanie czynności) nie będzie obciążał zamawiającego kosztami.
4.5.Wykonawca w okresie gwarancji będzie wykonywał minimum raz w roku bezpłatny
przegląd gwarancyjny obejmujący przedmiot zamówienia. Po dokonaniu przeglądu
strony umowy sporządzą protokół przeglądu gwarancyjnego.
4.6.Wykonawca w okresie gwarancji będzie wykonywał na koszt własny serwis, który
obejmuje: wymianę wszystkich części ( w tym eksploatacyjnych ) i materiałów
eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania przedmiotu zamówienia w pełnej
sprawności.
4.7.W przypadku nieusunięcia wady w terminie określonym pkt 4.1, Zamawiający ma
prawo zlecić naprawy innemu podmiotowi i obciążyć Wykonawcę kosztami tej naprawy,
na co Wykonawca wyraża zgodę.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się terminowo zapłacić, za cały przedmiot zamówienia
określony
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w § 1 łączną kwotę .............................................................................PLN
brutto/słownie................................................................................... / w formie przelewu, w
terminie do 30 dni, licząc od dnia wystawienia faktury.
2. Faktura zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego oraz
po wykonaniu innych czynności określonych w § 1.
1.

2.

§4
Należność za wykonane usługi zostanie opłacona z konta Urzędu Miejskiego
w Augustowie.
Faktury należy wystawić na:
Nabywca: Gmina Miasto Augustów
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
NIP: 846-15-29-116
Odbiorca: Urząd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Kary Umowne
§5
1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1 w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego,
2 W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 umowy, z przyczyn za
które Wykonawca jest odpowiedzialny, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę
umowną, w wysokości 1,0 % za każdy dzień opóźnienia, od łącznej ceny brutto
przedmiotu zamówienia.
3 za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w
okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień
opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
2 Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
3. Kary umowne
będą potrącone z faktury Wykonawcy lub naliczone na
podstawie wezwania do wpłacenia kary umownej na konto bankowe Zamawiającego,
w formie noty księgowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Zapłata odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku dostarczenia przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowiązań
wynikających z warunków umowy.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§6

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:

1)
2)
3)
4)

Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym
terminie.
Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po jego stronie, realizację
przedmiotu umowy.
Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonania umowy
osoby inne niż wskazane w ofercie.
Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny
niż wskazany w ofercie Wykonawcy lub w Umowie.
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5)

2.

3.

Wykonawca zatrudnił bez uzyskania zgody Zamawiającego, do realizacji
przedmiotu umowy podwykonawcę.
6) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej
zawierania. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części Umowy.
7) Wykonawca realizuje usługę w sposób niezgodny z obowiązującymi
przepisami prawa i niniejszą Umową.
8) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku
Wykonawcy lub jego znacznej części.
9) Wykonawca nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji
terminów umownych.
10) Likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu
połączenia lub
reorganizacji lub wydania nakazu zajęcia majątku
Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowego
zamówienia.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie
pisemnej w terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu
okoliczności określonych odpowiednio w ust. 1 lub 2 i musi zawierać uzasadnienie.

ZMIANY UMOWY
§8
1.Zamawiający (niezależnie od przesłanek wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy
Prawo zamówień publicznych) przewiduje - na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy p.z.p. możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku od towaru i usług.
WARUNKI GWARANCJI
§9
W zakresie sprzętu, którego dostawa jest przedmiotem umowy obowiązują następujące
warunki gwarancji:
1.Wykonawca udziela ……... - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot
zamówienia.
2.Bieg gwarancji liczony będzie od dnia podpisania ostatecznego protokołu odbioru.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§10
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia ofertowego brutto,
o którym mowa w § 6 ust. 1, tj........................………………………………………………
zł
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………....) w
formie ………………………………………………………….…….
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2. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie będzie przekraczać 5 lat,
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. Zamawiający zmienia formę na
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w
następujących terminach:
1) 70% wysokości zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30% wysokości zabezpieczenia - w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za
wady.
5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania
umowy o której mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usunął w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad które czynią przedmiot umowy
niezdatnym do użytku lub jest w trakcie usuwania tych wad.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
§ 11
W sprawach spornych, w związku z umową, właściwy miejscowo będzie sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa
dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla WYKONAWCY.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Wykaz załączników stanowiących integralną cześć umowy:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3. Dokumentacja projektowa,
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Zamawiający:
Gmina Miasto Augustów
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116
REGON 790670817
strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl
Wykonawca:
……………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest realizacja zadania:
„Dostawa i montaż toalet kontenerowych oraz wiaty śmietnikowej”
prowadzonego przez Gminę Miasto Augustów, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 ustawy pzp.

…………………….…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 lub pkt 8
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ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………….……..…. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w
niniejszym
postępowaniu,
tj.:
…………………………………………………………………….
……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis
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Załącznik nr 4
Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
………………………………….., dnia ………………….
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
My niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na:
realizację zadania pn.:
„Dostawa i montaż toalet kontenerowych oraz wiaty śmietnikowej”
- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), tj.
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2015 r., poz. 184) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu *
- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)*,
z wykonawcami, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu * (należy podać nazwy
i adresy siedzib)*:
Lp.
1
2

Nazwa (firma)

Adres siedziby

.............................................................
podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 5
Wzór formularza ofertowego
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:
...........................................................................
Siedziba:
..........................................................................
NIP: ……………………………………..
REGON : ……………………………..
TEL: ……………………………………..
FAX: …………………………………..
Poczta elektroniczna: …………………………………
Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Miasto Augustów
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116
REGON 790670817
strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl
Zobowiązania Wykonawcy:
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zadanie pn:
„Dostawa i montaż toalet kontenerowych oraz wiaty śmietnikowej”
wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia na następujących warunkach:
Proponowana cena:
Wartość netto
Kwota (cyfrowo):…………………………………..
Kwota (słownie):……………………………………..
Podatek VAT:
Stawka: …………..
Kwota (cyfrowo): ………………….
Kwota (słownie): ………………………
Cena brutto zł:
Kwota (cyfrowo): ………………………
Kwota (słownie): ………………………
Proponowana cena jest wynagrodzeniem obejmującym cały przedmiot zamówienia
określony w SIWZ i umowie.
Proponowany termin okresu gwarancji i rękojmi za wady (zaznaczyć
właściwe):
Okres gwarancji i rękomi za wady wynoszacy 10 lat
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Okres gwarancji i rękomi za wady wynoszacy 15 lat
Oświadczenie
Zamówienia:
1.

dotyczące

postanowień

Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Uzyskałem - uzyskaliśmy* wszystkie niezbędne informacje do przygotowania
oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy że, zapoznałem - zapoznaliśmy* się ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, nie wnosimy - wnoszę* żadnych zastrzeżeń, uzyskaliśmy uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty i przyjmuję –
przyjmujemy* przedmiot zamówienia do realizacji bez zastrzeżeń.
Oświadczam - Oświadczamy*, że wszystkie oświadczenia i informacje
zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne.
Zapoznałem się – zapoznaliśmy się* z projektem umowy stanowiącej załącznik
do SIWZ, akceptuję - akceptujemy* jej treści i warunki oraz zobowiązuję
–zobowiązujemy* się do zawarcia jej w przypadku wyboru naszej oferty.
Uważam - uważamy* się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
Oświadczam - Oświadczamy*, iż tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione
innym
uczestnikom
postępowania
stanowią
informacje
zawarte
w następujących dokumentach:(podać strony oferty) ................................... - dołączone
do oferty jako jej odrębna część. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Składam – Składamy* niniejszą ofertę [we własnym imieniu]** / [jako Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*.
Oświadczam - Oświadczamy *, że SIWZ z załącznikami, stanowią integralną część
oferty.
Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia.
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone
do oferty dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny,
aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk).

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11) Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuję, że
wybór oferty1:
a)

nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć,

b)

będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie: …………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………2 .

1 Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b).
2 Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT.
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14) Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą3?
TAK
NIE
15) Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach
* niepotrzebne skreślić bez potrzeby parafowania
** Wykonawca usuwa niepotrzebne

____________________________
Imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentowania
reprezentowania
Wykonawcy

_______________________________
Czytelne podpisy osób
uprawnionych
do
Wykonawcy

3 Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.
Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma
bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
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