Ostrowiec Św., dnia 10.12.2020 r.

ZUMZP.53.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zamówienie
o wartości poniżej 30 000 euro
na:

„Usługa odbioru i wywozu nieczystości płynnych z szamb znajdujących
się na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski a zarządzanych przez Zakład Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2021 – 2022r.”

Zastępca Dyrektora Zakładu Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Dariusz Staruch
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Przedmiot
zamówienia:

Zakres:
„Usługa odbioru i wywozu nieczystości płynnych z szamb znajdujących
się na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski a zarządzanych przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu
Świętokrzyskim na lata 2021 – 2022r. ”

Opis
przedmiotu
zamówienia:

Usługa odbioru i wywozu nieczystości płynnych z szamb znajdujących się na
terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski a zarządzanych przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu
Świętokrzyskim tj.:
 ul. Browarna 14;
 ul. Browarna 15;
 ul. Rzeczki 1B;
 ul. Siennieńska 137;
 ul. Siennieńska 137A;
 ul. Mostowa 1;
 ul. Kuźnia 4.
Przyjmując, iż odbiór i wywóz nieczystości płynnych odbywa się raz w
miesiącu z jednej nieruchomości (przy czym nieruchomości położone przy
ul. Rzeczki 1B, ul. Siennieńska 137, ul. Siennieńska 137A posiadają jedno
wspólne szambo).

Termin
realizacji
zamówienia:

1.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31grudnia 2022r.

Miejsce i termin
złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu
Świętokrzyskim Ostrowiec Świętokrzyskim, ul. Żabia 23, Sekretariat
(pok. nr 10) do dnia 16.12.2020r. do godziny10:00.
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dostarczenia do
Zamawiającego.
3. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta
oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin jej
przyjęcia tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę wpływu. Do
czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący
ich nienaruszalność.
4. Wszystkie oferty złożone do Zamawiającego po ww. terminie zostaną
zwrócone Wykonawcom nie otwarte.

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 16.12.2020 r. o godzinie 10:15,
Termin
otwarcia oferty: w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski, ul. Żabia 23.
Warunki
płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie min.30 dni, licząc od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Inne szczególne
warunki:
Inne szczególne
warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
najniższa cena (waga kryterium – 100% cena).
/Cena ofertowa netto nie może przekroczyć 30.000 euro. Zaoferowana cena
może być negocjowana (w dół)/.
2. Zamawiający przewiduje możliwość nie wyłonienia Wykonawcy lub
możliwość odstąpienia od wyboru Wykonawcy w przypadku braku środków na
realizację zamówienia.
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Osoba
upoważniona do
kontaktu z
Wykonawcami:

Pan Piotr Pawlik tel. 41 265 10 50 (od poniedziałku do piątku w godzinach od
7:00 do 15:00).
(Dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia do wglądu w siedzibie
Zamawiającego, który urzęduje w dni pracujące od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00).

Ofertę należy składać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:
Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23,
27 – 400 Ostrowiec Św., Sekretariat pok. nr 10 z dopiskiem:
OFERTA „Usługa odbioru i wywozu nieczystości płynnych z szamb znajdujących się na
terenie nieruchomości stanowiących własność
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
a zarządzanych przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata
2021-2022r.”
ZUM.ZP.53.2020
Minimalna treść oferty:
I. Wypełniony w całości Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
II. Oświadczenia dodatkowe:
1. Oświadczamy, że posiadamy wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania
zamówienia.
2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał
techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
4. Oświadczamy, że firma nie znajduje się w stanie likwidacji/upadłości.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń.
6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się zrealizować usługę w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
8. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
( w załączeniu KRS/ CEIDG lub/ oraz pełnomocnictwo).

.....................................................
Data i podpis osoby upoważnionej

Załączniki
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Umowa – wzór
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Załącznik Nr 1
do Zapytania ofertowego ZUM.ZP.53.2020

FORMULARZ OFERTOWY
UWAGA: WYPEŁNIA W CAŁOŚCI I PODPISUJE WYKONAWCA

Pieczęć Wykonawcy

Dane Wykonawcy:

Nazwa:
……………………………………………………………………………………………..
Adres:
………………………………………………………………………………………………
Województwo: ……………………………. Powiat
……………………………………………
Kod: ................................ Tel./fax: ................................
REGON: ……………………..NIP………………………...
KRS/CEIDG...................................................................
e-mail: ..........................................................................
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów………………………………………
.....................................................................................
tel. ...............................................................................
Nr konta bankowego:
...........................................................................................................................
Niniejszym przedkładam ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na:
„Usługa odbioru i wywozu nieczystości płynnych z szamb znajdujących się na terenie
nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski a zarządzanych
przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2021 – 2022r. ”
Szczegółowy opis i warunki wykonania niniejszego przedmiotu zapytania ofertowego
określa dokument Zapytanie ofertowe nr ZUM.ZP.53.2020 oraz wzór umowy do tego
zapytania stanowiący Załącznik nr 2.
1. Cena oferty wyliczona za całą usługę.
Cena oferty wynosi - netto:………………………………………………….PLN
(słownie: ……………………………………………………………………..),
Podatek VAT ....................................................................................................,
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Cena oferty wynosi - brutto:………………………………………………

PLN

(słownie: ……………………………………………………………………. ),
2. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT).
4. Zobowiązujemy się zrealizować umowę w terminie określonym we wzorze umowy do
niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawca potwierdza spełnianie w.w warunków poprzez złożenie podpisu
oświadczeń i zobowiązań na formularzu ofertowym.
5. Do formularza ofertowego dołączamy następujące załączniki:
1). KRS/CEIDG lub/ oraz pełnomocnictwo
zał. nr ……………,
2) ………………………………………………………………………………………
Ostrowiec Św., dnia …………………………

..................................................................................................
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania
oferenta na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na
podstawie udzielonego pełnomocnictwa)
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Załącznik Nr 2
do Zapytania ofertowego ZUM.ZP.53.2020

WZÓR UMOWY
Umowa Nr ……./…….
Umowa zawarta w dniu ………………………… roku w Ostrowcu Świętokrzyskim
pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu
Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, którą
reprezentuje:
Łukasz Dybiec - Dyrektor Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim na
mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Zarządzeniem Nr IV/186/2016 z dnia 08 kwietnia 2016 roku
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Przedmiotem umowy jest:
„Świadczenie usługi odbioru i wywozu nieczystości płynnych z szamb znajdujących się
na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
a zarządzanych przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata
2021 – 2022r.”.
§2
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi odbioru i wywozu
nieczystości płynnych z szamb usytuowanych na terenie nieruchomości będących
w użytkowaniu Zamawiającego, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicach:
 ul. Browarna 14;
 ul. Browarna 15;
 ul. Rzeczki 1B;
 ul. Siennieńska 137;
 ul. Siennieńska 137A;
 ul. Mostowa 1;
 ul. Kuźnia 4.
§3
1. Usługi odbioru i wywozu nieczystości płynnych będą świadczone na podstawie
każdorazowego zgłoszenia telefonicznego, w terminie nie później niż 24 godziny od daty
zgłoszenia.
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2. Zamawiający oświadcza, iż nieruchomości położone przy ul. Siennieńskiej 137,
ul. Siennieńskiej 137A, ul. Rzeczki 1B posiadają jedno wspólne szambo.
3. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić swobodny dojazd pojazdu asenizacyjnego do
szamba. W przypadku braku dostępu do szamba Wykonawca ma prawo odmówić
wywozu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§4
W przypadku awarii pojazdu asenizacyjnego lub innych nadzwyczajnych zdarzeń termin
wykonania usługi określony w §3 ust. 1 może być zmieniony.
§5
Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
§6
1. Wynagrodzenie za jednorazowy odbiór (opróżnienie szamba niezależnie od pojemności)
i wywóz nieczystości płynnych wynosi ………….. złotych netto (słownie:
……………………………………) plus podatek VAT w wysokości 23% co stanowi
łącznie kwotę brutto w wysokości ………………………….. złotych (słownie:
………………………………)
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
3. Podstawą wystawienia faktury będzie każdorazowo protokół odbioru potwierdzający
należyte wykonanie umowy bez uwag Zamawiającego.
4. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę powinna wskazywać:

Jako nabywcę - Gminę Ostrowiec Świętokrzyski NIP 661 – 000 – 39 – 45

Jako odbiorcę – Zakład Usług Miejskich ul. Żabia 23, 27 – 400 Ostrowiec Św.
5. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy nie
przekroczy kwoty w wysokości …………………………. zł netto (słownie:
…………………..)
§7
1.

Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy w formie kar umownych za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy, w następujących wypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto określonego w § 6 ust.1, za każdy dzień opóźnienia,
2) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego § 6 ust.1,
3) za nieusunięcie w terminie wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto
określonego § 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po jego
stronie, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości określonej w ust.1, pkt 2.
3. W przypadku, gdy kary umowne nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody, Strony
dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych
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§8
Do kontaktu z Wykonawcą oraz za nadzór nad realizacją umowy Zamawiający wyznacza
Pana Piotr Pawlik (41) 265 10 50
§9
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
1. W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy
rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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