Zał. 1
OFERTA PRZETARGOWA
Przedmiot oferty:
Dostawa dwóch sanitariatów (toalet) o wymiarach 6.280 x 3.000 mm do Gminy Rewal.
Zamawiający: Wójt Gminy Rewal.
Wykonawca (pieczęć): ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
REGON .................................... NIP .............................., tel. .....................................................
województwo ........................................................., email .........................................................
1. Po zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi przyjmujemy bez zastrzeżeń
warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o f e r u j e m y wykonanie
zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z materiałami przetargowymi oraz nie zgłaszamy uwag co
do procedury udzielenia zamówienia.
2. Oferowana cena ryczałtowa wynosi: ................................ PLN brutto, netto ........................... PLN
VAT ................. PLN (słownie brutto: .......................................................................................PLN)
Zamówienie wykonamy w terminie: do 29.06.2007 r..
Nasza oferta przetargowa zachowuje ważność przez okres 30 dni licząc od dnia jej otwarcia.
Akceptujemy termin płatności określony w projekcie umowy.
Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia i kwalifikacje, a także zaplecze materiałowo-sprzętowe
uprawniające do wykonania przedmiotowej dostawy.
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z właściwego
rejestru,
b) załącznik z oświadczeniami,
c) certyfikaty, atesty i inne dokumenty, foldery i inne materiały opisujące proponowaną dostawę
oraz potwierdzające dopuszczenie do użytkowania ,
d) polisa lub inny dokument ubezpieczenia.
8. Oświadczamy, że podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ
9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: ..................................

3.
4
5.
6.

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

.......................................................................................
(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Zał. 2

OŚWIADCZENIE
Nazwa Wykonawcy........................................................................................................
Adres Wykonawcy..........................................................................................................
Telefon.......................................................Fax.........................................................

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z
2006 roku Nr 163 poz. 1163, ze zm.), oświadczam, że:
1) posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....................................
data

......................................................
/podpis i pieczątka wykonawcy
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Umowa nr BUS/3410/07/07
zawarta w dniu .............
pomiędzy:
Gminą Rewal z siedzibą przy ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, reprezentowaną przez:
1. Wójta Gminy Rewal Roberta Skraburskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Ireneusza Jasińskiego
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
........... reprezentowaną przez:
1.
.....
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego – do 60.000 Euro,
zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych r. (Dz.. U. Nr 163/2006, poz. 1163 z póź. zmian.) na:
Dostawa dwóch sanitariatów (toalet) o wymiarach 6.280 x 3.000 mm każdy do Gminy Rewal została
zawarta następująca umowa.
§1
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i oddać do eksploatacji dwa sanitariaty (toalet) o
wymiarach 6.280 x 3.000 mm każdy do Gminy Rewal o parametrach wskazanych w załączniku nr 5
stanowiącym integralną część umowy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie:
• do dnia 29.06.2007 r.
§3
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:
• ...... (słownie: ........), w tym podatek VAT ....... zł.
§4
1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana będzie w następujący sposób:
• ......zł (słownie:.........) płatne 30 dni od dnia odebrania dostawy i przedłożenia faktury.
2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
§ 5.
1. Odebranie dostawy nastąpi w obecności przedstawiciela Wykonawcy i osoby wskazanej przez
Zamawiającego w dniu dostawy.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi.
3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.
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§6
1. Miejsca pod kontenery wraz z przyłączami przygotuje Zamawiający. Wykonawca ustawi kontenery
we wskazanych miejscach, podłączy je do sieci i dokona próbnego uruchomienia.
2. Zamawiający zobowiązuje się przygotować fundamenty pod zabudowę kontenerów wraz z
przyłączami, zgodnie ze wskazaniami wykonawcy, w terminie umożliwiającym rozpoczęcie
montażu zgodnie z umową, tj. nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia
dostawy i montażu, o którym mowa w §2, czyli do dnia 22.07.2007 r.. Wykonawca zastrzega sobie
prawo odbioru technicznego wykonanych fundamentów przed rozpoczęciem dostawy i montażu.
3. Wykonawca przekaże wytyczne dla wykonania fundamentowania i przyłączy.

1.
2.
3.
4.

5.

§7
Wykonawca udziela 12 miesięcznej pisemnej gwarancji na dostarczone kontenery (z
wyposażeniem).
Przy składaniu reklamacji Zamawiający wskaże pisemnie lub w inny wyraźny sposób powód
reklamacji.
Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny z zobowiązaniem przystąpienia do naprawy w czasie
nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii.
W przypadku gdyby Wykonawca nie wywiązał się w terminie ze zobowiązań gwarancyjnych
Zamawiający może zakupić towary wolne od wad będące przedmiotem zamówienia na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych do urządzeń stanowiących przedmiot
zamówienia przez okres co najmniej 5 lat.

§8
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,5% całkowitej wartości umowy
za każdy dzień zwłoki wykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy, jeśli ukończenie jest
późniejsze niż termin określony w § 2. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności
należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. Jeśli
termin ukończenia zostanie przedłużony po tym, jak zostały zapłacone kary umowne, Zamawiający
dokona korekt w przyszłych płatnościach za wszelkie nadpłaty kar umownych zapłaconych przez
Wykonawcę.
2. Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki Wykonawcy za zwłokę w zapłacie za dostarczone
kontenery.
3. Zamawiający zobowiązuje się pokryć koszty magazynowania obiektu przez Wykonawcę w
wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia terminu rozpoczęcia
montażu przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; kara naliczana będzie
do dnia pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o dokładnym terminie
gotowości Zamawiającego do rozpoczęcia dostawy i montażu przez Wykonawcę.

§9
1. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć podczas realizacji umowy, będą rozstrzygane przez Sąd
Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Przed wniesieniem powództwa strony zobowiązują się do podjęcia starań w celu polubownego
załatwienia wszelkich spornych spraw.
§ 10
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
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a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie
od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach,
b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
e) Wykonawca przerwał wykonywanie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane
Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.
§ 11
1. Wraz z odbiorem przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację
techniczną kontenerów, wymagane prawem certyfikaty, atesty, gwarancje bezpieczeństwa i inne
dokumenty dopuszczające kontenery do użytku publicznego.
2. Odbiór dostawy i przekazanie wymienionych z nazwy dokumentów nastąpi protokołem zdawczoodbiorczym parafowanym przez obie strony.
3. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu skutkować będzie wstrzymaniem zapłaty za dostawę
do czasu jego przedłożenia.
§ 11
Strony ustalają osoby odpowiedzialne za prawidłową i terminową realizację umowy:
ze strony Zamawiającego: Teofil Andryka
tel. 0-91 38 62 972
ze strony Wykonawcy:
.......................
tel. ..................
§ 12
Integralną częścią niniejszej umowy są: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na
przedmiotową dostawę, oferta Wykonawcy, gwarancja.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
STRONY
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Zał. nr 5

2 x Obiekt modułowy 18,84 m2
I.

PRZEDMIOT OFERTY:

Dwa sanitariaty, o powierzchni zabudowy 18,84 m2, o wymiarach zewnętrznych 6.280 x
3.000 mm w zabudowie kontenera o wysokości wewnętrznej pomieszczeń 2.500 mm i
wysokości zewnętrznej ≈ 3.000 mm każdy.
II.

ZAKRES TECHNICZNY OFERTY:

-

Konstrukcja:

stalowa, spawana przestrzennie, tworząca szkielet obiektu,
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez piaskowanie i malowanie – kolor
biały

-

Attyka:

daszkowa, wykonana z blachodachówki, kolor czerwony (RAL 3011)

-

Ściany:

z płyty warstwowej typu ISOTHERM SCs 100 z wypełnieniem
styropianowym
w układzie pionowym („U”=0,35 W/m2K), kolor
biały (RAL 9010)

-

Ścianki działowe: z płyty warstwowej typu ISOTHERM SCs 60 z
styropianowym, kolor biały (RAL 9010)

-

Dach:

z płyty warstwowej typu ISOTHERM Ds 140 z wypełnieniem
styropianowym („U”=0,36 W/m2K), kolor biały (RAL 9010),

-

Podłoga:

wykonana warstwowo: blacha denna o grubości 0,55 mm, obustronnie
ocynkowana, pokryta powłoką poliestrową, wełna mineralna o grubości
110 mm, płyta OSB
o grubości 22 mm i wykładzina PCV Rekord

-

Stolarka okienna: wykonana z profili PCV, kolor biały,
zespolonym Thermofloat („U”=1,1 W/m2K):
• okno o wymiarach 600 x 600 mm – uchylne 4 szt.

-

Drzwi:
• zewnętrzne:
– stalowe, ocieplane, pełne, białe, dwa zamki, klamka
o wymiarach 900 x 2.000 mm -1 szt.
– stalowe, ocieplane, pełne, białe, dwa zamki, klamka o wymiarach 1.000 x
2.000 mm - 1 szt.
• wewnętrzne:
– białe, płycinowe łazienkowe o wymiarach 900 x 2.000 mm - 4 szt.
– białe, płycinowe o wymiarach 900 x 2.000 mm - 1 szt.

-

Instalacja wentylacyjna:
• grawitacyjna w całym obiekcie – ścienne kratki wentylacyjne
• mechaniczna – wentylator EOL100A - 3 szt.

-

Instalacja grzewcza:

wypełnieniem

przeszklona

szkłem
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• grzejnik konwektorowy 2 kW z termostatem - 1 szt.
• łazienkowy grzejnik konwektorowy 2 kW z termostatem - 3 szt.
-

-

Instalacja elektryczna:
• rozdzielnia - dopasowana do obiektu
• oprawa żarowa
• wyłącznik
• gniazda podwójne 230V
Instalacja sanitarna:
• muszla klozetowa z dolnopłukiem
• umywalka
• podgrzewacz wody
• pochwyt dla niepełnosprawnych

9 szt.
7 szt.
10 szt.
3 szt.
3 szt.
3 szt.
1 kpl.

Rzut obiektu
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Elewacja obiektu
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