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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

na 

sprzedaż mostu składanego stalowego jako złomu  

 

 

1.         Zamawiający.  

Gmina  Branice 

ul. Słowackiego 3,  48 – 140  Branice 

Telefon: (0-prefix-77) 4868 192;  Faks: (0-prefix-77)  4868 230;  

e-mail  ug@branice.pl 

Godziny udzielania informacji w sprawie zamówienia od  800 - 1300 

2.      Tryb udzielenia zamówienia   

           Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia  

           29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 

           Nr  113 poz.759  ze zm. ), zwaną dalej „ustawą” 

3.      Opis przedmiotu zamówienia  

            Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż przez Zamawiającego a zakup przez Wykonawcę 

mostu składanego stalowego w ilości ok. 116 ton jako złom, złożonego na placu 

Spółdzielczego Gospodarstwo Rodzinnego w Bliszczycach, wraz z jego demontażem przez 

Wykonawcę, odbiorem przez Wykonawcę  z ww. placu od Zamawiającego i transportem 

do punktu zbierania odpadów metali lub innego miejsca przeznaczenia.  

W momencie demontażu mostu Wykonawca staje się posiadaczem odpadów w rozumieniu 

ustawy o odpadach i Złom ( zdemontowany most z metalu ) dostarczy do punktu skupu 

złomu lub innego miejsca przeznaczenia, a kwit przekazania dostarczy Zamawiającemu. 

Wykaz elementów mostu z ich parametrami technicznymi; 

  -  dźwigar główny; 

               długość całkowita   -   8507 mm 

    wysokość całkowita   -  1315 mm 

    szerokość   -   300 mm 

    ciężar całkowity elementu  ok.   -  2152 kg 

    ilość    -   36 sztuk 

 -  belka dzioba i przęsła zjazdowego; 

               długość całkowita   -  8473 mm  

               szerokość całkowita   -  300 mm 
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    wysokość     -  460 mm 

               ciężar  elementy   -  880 kg 

    ilość   -  8 sztuk 

           -  belka poprzeczna; 

   długość całkowita  -   6216 mm 

   największa wysokość   -   354 mm 

   szerokość    -  141 mm 

   ciężar elementu   ok.  -    182 kg 

              ilość    -    99 sztuk 

 -  krzyżulec stężenia pionowego; 

    długość   -   1352 mm 

    średnica  -   142 mm 

    ciężar elementu ok.   -  15,3 kg 

               ilość    -   103 sztuki 

 -  pas dolny stężenia pionowego; 

    długość    -    1820 mm 

    średnica   -    142 mm 

               ciężar elementu  ok.   -   17,2 kg 

               ilość      -    42 sztuki 

 -  krzyżulec wiatrownicy normalny: 

    długość   -   2442 mm 

    średnica     -   142 mm 

               ciężar elementu   -   25,9 kg 

    ilość   -   97  sztuk 

 -  krzyżulec wiatrownicy stykowy; 

    długość   -  1955 mm 

    średnica    -   142  mm 

    ciężar elementu ok.   -   20,8 kg 

    ilość     -    19 sztuk 

  -  podporo-słupy 

     długość      -     6600 mm 

     szerokość   -  260 mm 

     wysokość    -   520 mm 

     ilość    -  2 sztuki 

                długość   -   2500 mm 

     szerokość   -   260 mm 
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                wysokość    -  500 mm 

     ilość    -  12 sztuk 

     ciężar całego elementu ok.    -    2500 kg 

  -  drobne elementy; 

                śruby, barierki, poręcze, podkładki, sworznie, nakrętki, łożyska itp. 

4.        Termin  wykonania zamówienia. 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 02. 08. 2013 r. 

5.     Warunki udziału w postępowaniu, oraz sposób oceny spełnienia tych warunków. 

          W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy : 

           5.1.  posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

           5.2.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

     5.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

           5.4.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

    6.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają wykonawcy załączyć do oferty, której 

formularz wzorcowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ 

            6.1. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu: 

           6.1.1. „Oświadczenie Wykonawcy” – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie  z art. 22 ustawy Prawo zamówień 

publicznych - wg wzoru stanowiącego  -  załącznik nr  2  do SIWZ, 

           6.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert 

           6.1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek 

na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

6.1.4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadania środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy  
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w wysokości 70 000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 6.1.5. Wykaz co najmniej jednego zrealizowanego zamówienia w ilości ok. 100 ton na rzecz 

jednego Zamawiającego, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania  

o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego  zamówienia, z podaniem ich wartości 

oraz daty i miejsca wykonania - załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ - należy wskazać datę 

podpisania oświadczenia. Przepis art. 26 ust. 2b Ustawy stosuje się odpowiednio. 

6.1.6. Dokumenty potwierdzające, że zamówienia wskazane przez Wykonawcę w wykazie, 

o którym mowa w pkt. 6.1.5. SIWZ zostały wykonane należycie (np. referencje), ze wskazaniem  

w nich daty, rodzaju i wartości wykonanych prac. 

 6.1.7. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów objętych 

przedmiotem zamówienia wydanym na podstawie przepisów uchylonej ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 ze zm.) i/lub wpis do rejestru, stosownie 

do przepisu art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ). 

 6.2.     Forma dokumentów. 

           Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (poświadczenie za zgodność  

z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy). Gdy 

kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający 

może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

7.    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu Art. 23 ust. 

1 ustawy 

W takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich  

w niniejszym postępowaniu  i zawarcia umowy. 

8..   Podwykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców. W takim przypadku 

wymagane jest podanie w Formularzu oferty nazw firm oraz zakresu robót powierzonych 

podwykonawcom do wykonania. 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami; 

     9.1  W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia dopuszcza się oprócz formy pisemnej 

przekazywanie oświadczeń , zawiadomień oraz informacji w formie faksu, którego numer 

wykonawca podaje w Formularzu oferty. 

Numer faksu zamawiającego podany jest w punkcie 1 specyfikacji 
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    9. 2. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami; 

            W sprawach przedmiotu zamówienia i sprawach formalnych : 

             Adam  Murzyn         tel.  077  4868 192  wew. 20 

    9.3.  Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji. 

Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualna modyfikacja będą dokonywane na zasadach  

i w trybie art. 38 ustawy. 

 10.     Termin związania  ofertą. 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania 

ofert. 

 11.    Opis sposobu przygotowania oferty. 

   11.1  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 

   11.2. Oferta winna być sporządzona wg wzoru Formularza oferty załączonego do specyfikacji 

- zał.  Nr   1 

   11.3  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. Oferta powinna być czytelna. 

   11.4. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych ani wariantowych. 

   11.5  Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami  osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy. 

  11.6.  Dokumenty stanowiące ofertę powinny być zszyte ( spięte, oprawione, zblindowane itp.)  

w sposób uniemożliwiający ich wypięcie / zdekompletowanie /  

  11.7.  Oferty należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 

  11.8. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje ; 

                                    Nazwa i adres wykonawcy ( ewentualnie pieczęć ) 

             Oferta na zakup mostu składanego stalowego jako złomu.  

                                     Nie otwierać przed 17 lipca 2013 r. godz. 10.00 

12.   Termin i miejsce składania i otwarcia ofert. 

    12.1.  Termin i miejsc składania ofert; 

              Oferty należy składać na adres  

              Urząd Gminy Branice,  ul. Słowackiego 3,   48 – 140  Branice / sekretariat / 

               do dnia  17. 07. 2013 r.   godz. 10.00 

    12.2.  Termin i miejsce otwarcia ofert; 

               Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17. 07. 2013 r. o godz. 10 15 w budynku 

Urzędu Gminy pok. 12 / sala konferencyjna / 

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy ( firm ) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny poszczególnych ofert. 

13.   Sposób obliczenia ceny. 
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 13.1.  Zamawiający żąda aby oferenci przedstawili cenę netto i brutto za 1 kg zakupowanego 

złomu, 

13.2.  Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone 

w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu 

należytego przygotowania oferty, a następnie wykonania przedmiotu zamówienia  

(w szczególności demontaż i transport). 

               Uwaga 

Wskazane jest aby każdy oferent dokonał lustracji składowiska złomu celem prawidłowego 

wycenienia. 

Miejsce składowania mostu – Baza Spółdzielczego Gospodarstwa Rodzinnego w Bliszczycach, 

48 – 140 Branice od godz. 8: 00  do godz. 14 : 00 

     13.4. Cenę oferty należy określi ć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

14.   Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie  się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Cena   – znaczenie 100 % 

Oferty oceniane będą według wzoru: 

                        Cb 

             P =   -------- x 100% = ilość punktów 

                        Cn 

gdzie:  

   P   -   ilość punktów dla badanej oferty 

  Cn  -  najwyższa cena spośród ofert nieodrzuconych 

  Cb  -  cena oferty rozpatrywanej, 

  100%  -  kryterium oceny 

Ilość punktów obliczona według powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom 

przez komisję przetargową. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona , która uzyska największą całkowitą ilość 

punktów.  

        Jedynym kryterium oceny ofert jest cena  -   100 %  

15.   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  

        Oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

        Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o : 

• wyborze najkorzystniejszej oferty podając (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, uzasadnienie wyboru, a także nazwy (firmy),siedziby adresy wykonawców, 
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którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, ilość 

punktów przyznanych poszczególnym ofertom. 

       *    wykonawcach, których oferty zostały odrzucone , podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

*  wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z postępowania podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne. 

16.   Dodatkowe informacje. 

     16.1.  Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców. 

     16.2.  Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od 

wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie złożenie w terminie określonym 

przez zamawiającego wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty. 

     16.3.  Zgodnie z art. 87 ust. 2, zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny, o których mowa w art. 88 niezwłocznie zawiadamiając o tym 

wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 

17.   Zmiana oferty, wycofanie oferty. 

     17.1.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 

terminu do składania ofert. 

    17. 2   Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi 

odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona 

napisem  ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności. 

18.   Wykluczenie wykonawcy z postępowania. 

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału  

w postępowaniu określonych w niniejszej Specyfikacji i ustawie. 

19.   Odrzucenie oferty. 

Oferta zostanie odrzucona w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności określonych  

w art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3. 

20.   Unieważnienie postępowania. 

        Postępowanie zostanie unieważnione jeżeli wystąpią okoliczności , o których mowa w art. 93 

ust. 1 ustawy. 

21. Istotne dla strony postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umów albo wzór umowy, jeżeli 

zamawiający wymaga od wykonawcy, albo zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 

       Wzór umowy stanowi zał. Nr 3 do niniejszej specyfikacji. 

22.   Środki ochrony prawnej. 

     1. 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 
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przepisy Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych – na zasadach tam wskazanych. 

    2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu orasz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę , o której mowa w art. 

154 pkt 5 USTAWY 

23. Wykaz załączników do specyfikacji. 

    1.. formularz oferty  - zał.  Nr 1 

    2. oświadczenie wykonawcy  -  zał.  Nr 2 

    3. istotne postanowienia umowy  -  zał.  Nr 3 

    4. wykaz zrealizowanych zamówień    - zał. Nr 4, 
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Załącznik Nr 1 

 

FORMULARZ  OFERTY 

 

Nawiązując do ogłoszenia opublikowanego na stronie, internetowej Gminy i tablicy ogłoszeń 

na sprzedaż przez Zamawiającego mostu składanego stalowego jako złom 

 

MY NI ŻEJ PODPISANI  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 (nazwa (firma) i  dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich 

wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERT Ę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  

w ogłoszeniu i SIWZ. 

2. OFERUJEMY:  

           - wykonanie przedmiotu zamówienia  za cenę netto _____________ zł/kg 

   (słownie złotych: ___________________________________________________________ ). 

            -  kwota podatku VAT ....................................  

 

         CENA ŁĄCZNA BRUTTO-............................................................zł/kg. 

        (słownie złotych........................................................................................................................) 

 

3. ZOBOWI ĄZUJEMY SIĘ do wykonania robót  w terminie …………...……… 

  

4.UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniu.  

4. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY  sami*/przy udziale niżej wymienionych 

podwykonawców*: 
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a) ___________________________________________________________________  

(nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy) 

_________________________________________________________________________ 

(zakres i wartość powierzonych robót) 

b) ___________________________________________________________________  

(nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy) 

_________________________________________________________________________ 

(zakres i wartość powierzonych robót) 

5. OŚWIADCZAMY , że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego 

zamówienia jest następujący: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

___________________________________________________________________________ 

6. OŚWIADCZAMY,  że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, 

w przypadku wyboru naszej oferty, do jej podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  

7. ZAŁ ĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

__________________ dnia __.__.2013  r.                         

                

                                                                                        _______________________________       
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Załącznik Nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na sprzedaż przez Zamawiającego mostu 

składanego stalowego jako złom: 

 

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w 

zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

__________________ dnia __. __.2013  r. 

 

_______________________________ 

                                                                                                                              (podpis Wykonawcy/Wykonawców)  

                                                                                             



 
12

Załącznik nr 3  

UMOWA 

projekt 
Nr  ZP.273.IR.1-MOST.2013 

 

Zawarta w dniu  ................... r.  w  Branicach pomiędzy  Gminą Branice reprezentowaną przez: 

1.   Marię Krompiec            -   Wójta Gminy Branice        

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Branice – Stanisława Rzeszucińskiego  

 

REGON 000535669,  NIP Nr 748-15-18-612, zwaną w treści umowy ZAMAWIAJ ĄCYM 

a 

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

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

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

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

 

reprezentowanym  przez :   

1. ..................................... 

Zwanym w treści umowy WYKONAWC Ą  

na  podstawie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy została zawarta umowa o 

następującej treści: 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest : sprzedaż przez Zamawiającego mostu składanego 

stalowego jako złom , po jego demontażu przez Wykonawcę. 

2. Zadanie będzie realizowane  w oparciu o każdorazowy załadunek i zważenie załadowanej ilości 

złomu przez Wykonawcę i jego transport do punktu zbierania odpadów metali lub innego 

miejsca przeznaczenia . 

3. W momencie demontażu mostu Wykonawca staje się posiadaczem odpadów w rozumieniu 

ustawy o odpadach i Złom ( zdemontowany most z metalu ) dostarczy do punktu skupu złomu 

lub innego miejsca przeznaczenia, a dokument przekazania dostarczy Zamawiającemu. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) zorganizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonanie przedmiotu 

zamówienia, 
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b) zdemontować, dokonać właściwego zważenia i przetransportować złom do punktu zbierania 

odpadów metali lub innego miejsca przeznaczenia,  

c) dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ilość zdemontowanego złomu, 

dokumentację potwierdzającą właściwe i zgodne z przepisami prawa zagospodarowanie 

odpadów w postaci metalu (złomu), w szczególności karty przekazania odpadów,   

d) zakończyć prace w określonym terminie. 

2. Data rozpoczęcia ustalona zostaje na 3 dni od daty podpisania umowy, 

3. Termin demontażu i przetransportowania złomu do miejsca punktu   zbierania odpadów metali 

lub innego miejsca przeznaczenia to . ………………..  2013 r. .  

4. Osobą odpowiedzialną za właściwe wykonanie prac z ramienia Wykonawcy będzie 

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

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazać Wykonawcy teren umożliwiający 

prowadzenie przez Wykonawcę prac stanowiących przedmiot zamówienia.   

2. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:  

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

§ 3. 

1. Strony ustalają, cenę w kwocie ……….…… zł/kg złomu netto (słownie: 

…………………………………..  ………………………………………………. ), do której dolicza 

się podatek VAT w wysokości …….. zł  za 1 kg złomu, cena brutto za 1 kg złomu wynosi 

…………….. zł.   

2. Wartość wynagrodzenia na potrzeby ustalenia wartości niniejszego postępowania przetargowego 

strony określają na kwotę ………………………………… zł netto, ……………………………… 

zł brutto ( iloczyn stawki ceny za 1 kg i ilości szacunkowej sprzedawanego złomu 116 000 kg ).    

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wynikającej z faktury 

VAT Zamawiającego, wystawionej w oparciu o dokumenty wskazane w § 4 ust. 5 niniejszej 

umowy, stanowiącej iloczyn ilości w kg złomu pochodzącego ze zdemontowanego przez 

Wykonawcę mostu, po jego przetransportowaniu przez Wykonawcę do punktu zbierania odpadów 

metali lub innego miejsca przeznaczenia i dostarczeniu Zamawiającemu dokumentu przekazania 

tego złomu, i stawki wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie do 14 dni od dnia 

wystawienia faktury. 

4. Do momentu zapłaty przez Wykonawcę właścicielem przedmiotu sprzedaży jest Zamawiający.  

 

§ 4. 

Wykonanie umowy będzie przebiegało następująco: 
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1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego najpóźniej na dwa dni przed terminem 

dokonywania załadunku zdemontowanego mostu o terminie rozpoczęcia prac załadunkowo-

transportowych ( dzień i godzina ) na nr faxu 77 4868 192 lub 77 4868 250 

2. Wykonawca  dokona przed załadunkiem zdemontowanych elementów metalowych 

zważenia samochodu w obecności osób wyznaczonych przez Zamawiającego na wadze 

położonej w miejscowości Bliszczyce,  na terenie należącym do Spółdzielczego 

Gospodarstwa Rodzinnego.  

3. Po przygotowaniu partii złomu do transportu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego  

o gotowości do transportu złomu najpóźniej do godz. 14:00 danego dnia, a Zamawiający  

w tym samym dniu zapewni udział wyznaczonych osób w zwarzeniu  partii załadowanego 

złomu, aż do całkowitego jego usunięcia.  

4. Wykonawca dokona po załadunku zdemontowanych elementów metalowych zważenia 

ponownego samochodu z ładunkiem w obecności osób wyznaczonych przez 

Zamawiającego na wadze położonej w miejscowości Bliszczyce, na terenie należącym do 

Spółdzielczego  Gospodarstwa Rodzinnego, celem ustalenia ilości złomu ( w kilogramach). 

5. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę będą stanowić protokoły komisyjnego 

ważenia pojazdu przed i po załadunku, a sumaryczna ilość zważonych kilogramów złomu 

wynikająca z tych protokołów, potwierdzona dokumentami przekazania złomu do punktu 

zbierania odpadów metali, będzie podstawą do ustalenia ceny przez Zamawiającego. 

  

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

a) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy 

dzień zwłoki w demontażu i odbiorze elementów mostu jako złomu (przetransportowaniu  

i dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zagospodarowanie odpadów )  

b) 5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za odstąpienie 

od umowy bez ważnej przyczyny lub z przyczyny po jego stronie. 

2.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości: 

a) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy 

dzień zwłoki w przekazaniu terenu prac . 

b) 5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za 

odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny lub przyczyny po jego stronie. 

3.  Strony mają prawo dochodzenia niezależnie od kar umownych odszkodowania na zasadach 

ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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                                                                            § 6 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

w formie aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 7. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych oraz inne powszechne obowiązujące przepisy. 

2. Właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania postanowień 

umowy będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 8. 

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egz. po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

§ 9. 

Załącznikami, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy są: 

 

1. Oferta Wykonawcy, 

2. SIWZ. 

 

 

 

Wykonawca :                                                                                        Zamawiający :                                                                                                                                         
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Załącznik nr 4 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na sprzedaż przez Zamawiającego mostu 

składanego stalowego jako złom reprezentowana przez nas firma zrealizowała (rozpoczęła i 

zakończyła) w ciągu ostatnich 3 lat, następujące zamówienia rodzajowo i wartościowo 

porównywalne z zakresem niniejszego przetargu:  

Czas realizacji Nazwa i adres 

Zamawiającego 

 

Wartość 

zamówienia 

wykonanego przez 

Wykonawcę 

Miejsce wykonania robót 

Zakres zamówienia początek koniec 

1 2 3 4 5 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień. 

________________ dnia __.__.2013 r 

                       ______________________________                              

                           

 


