Kowalewo Pom. 8-06-2016

Zaproszenie do składania ofert
dla usług nieprzekraczających wartości 30 000 euro

1. Zamawiający
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.
tel/fax 56 684-15-17
e-mail: zaklad@poczt.onet.pl

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
a) sukcesywne opróżnianie 4 szamb i 2 przydomowych oczyszczalni ścieków mieszczących się przy
budynkach mieszkalnych zarządzanych przez zamawiającego i 1 szamba znajdującego się na terenie bazy
zamawiającego. Są to 2 szamba o pojemności 20m3, 1 szambo o pojemności 27m3, 1 szambo o pojemności
50m3 , położone w miejscowości Pluskowęsy i 1 szambo o pojemności ok. 3m3 w Kowalewie Pom. .
Przydomowe oczyszczalnie ścieków położone są w Bielsku i Lipienicy.
b) wywóz nieczystości płynnych ze zrzutem w oczyszczalni ścieków
Szacunkowy roczny wywóz z szamb to ok. 1250 m3 , a z przydomowych oczyszczalni – 10 m3.
Dokładne adresy budynków otrzyma wykonawca, którego oferta zostanie wybrana.

3. Termin wykonania zamówienia
Umowa zostanie zawarta na okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2019 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na potwierdzenie tego wraz z ofertą należy złożyć odpis lub kserokopię zezwolenia potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę
5. Opis sposobu przygotowania ofert:
a) każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę
b) oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do
występowania w imieniu wykonawcy
c) wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez oferenta lub osoby uprawnione,
d) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
e) oferta powinna zawierać :
– formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1
– formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2
– wykaz posiadanego sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia
– odpis lub kserokopię zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
f) dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego
załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane,
g) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie zamawiającego
Koperta winna być zaadresowana :
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.
oraz oznaczona „ Oferta na wywóz nieczystości płynnych”
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli nie będzie zawierała wymaganych dokumentów lub danych.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Składanie ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom. w sekretariacie , do dnia 20-06-2016 r. do godz. 11.

Otwarcie ofert:
a) otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20-06-2016 r. o godz. 11.15 w siedzibie zakładu w dziale
organizacyjnym.

7. Opis sposobu obliczenia ceny:
a) cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem podatku VAT,
b) cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia,
c) ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i będą
podlegały zmianie wyłącznie na zasadach określonych w umowie.

8. Kryteria i sposób oceny ofert:
Jedynym kryterium decydującym o wyborze oferty będzie cena.
Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną.
W przypadku , gdy okaże się , że wykonawca , którego oferta została wybrana , przedstawił w niej
nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z
postępowania , zamawiający wybierze tę spośród pozostałych, która przedstawiała najniższą cenę / drugą w
kolejności/ , chyba , że w postępowaniu złożona była tylko jedna oferta.

9. Warunki umowy:
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 .
Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktu z oferentami jest kierownik działu
organizacyjnego p. Danuta Lewandowska – tel. 56 684-15-17.

D.L.

PREZES
mgr Barbara Stosio

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
Nazwa
Adres
NIP
Tel/fax
e-mail
CENA OFERTOWA BRUTTO*
cyfrowo i słownie

Świadczenie usług wywozu nieczystości płynnych
z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
mieszczących się przy budynkach mieszkalnych
zarządzanych przez ZGKiM Sp. z o.o. i z bazy
zakładu.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Kowalewie Pom.

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

Termin realizacji zamówienia
Warunki płatności

01.07.2016 – 30.06. 2019

Przelew 14 dni

* - wartość brutto zamówienia z formularza cenowego
Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku
wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na tych warunkach, w terminie zaproponowanym przez
zamawiającego .

…………………………………………
miejscowość, data

………………………………………
podpis wykonawcy

Załącznik nr 2

………………………………………
pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

1. Szacunkowa ilość wywiezionych
nieczystości płynnych z szamb w trakcie trwania umowy –

3.750 m3

2. Cena jednostkowa netto za 1m3

-

…....................................

3. Wartość netto wywozu z szamb ( poz. 1 x 2 )

-

…....................................

-

30 m3

5. Cena netto za 1 m3

-

…....................................

6. Wartość netto wywozu z oczyszczalni ( poz. 4 x 5)

-

…....................................

7. Razem wartość netto zamówienia ( poz. 3 + 6)

-

…....................................

8. Kwota podatku VAT

-

…....................................

9. Wartość brutto zamówienia ( poz. 7 + 8 )

-

…....................................

4. Szacunkowa ilość wywiezionych nieczystości
z przydomowych oczyszczalni ścieków

Oświadczam, że cena jednostkowa netto za 1m3 wywozu nieczystości płynnych obejmuje wszystkie
koszty związane z wykonaniem zamówienia: opróżnianie szamba, wywóz i zrzut w oczyszczalni
ścieków oraz opłatę za utylizację.

…………………………………
miejscowość, data

……………………………
podpis wykonawcy

załącznik nr 3

UMOWA

NR …...../2016

z dnia …........ czerwca 2016 roku
zawarta pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Kowalewie Pom. ul. Brodnicka 1 – zarządcą budynków
KRS Nr 0000133837, kapitał zakładowy 2.026.231,20 PLN
zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Barbarę Stosio - Prezesa
a ....................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: …..............................................
& 1
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi wywozu nieczystości płynnych z szamb i
przydomowych oczyszczalni ścieków mieszczących się przy budynkach mieszkalnych
zarządzanych przez Zamawiającego i z bazy Zamawiającego.
Budynki mieszkalne położone są w miejscowości Pluskowęsy nr …............................, Bielsk ….
oraz Lipienica …..
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość :
zmniejszenia ilości budynków na koniec każdego roku w przypadku, kiedy nie wygra przetargu na
zarządzanie budynkami komunalnymi lub w każdym czasie, kiedy wspólnota mieszkaniowa zmieni
zarządcę.
- zwiększenia ilości budynków w przypadku, kiedy otrzyma nowe zlecenie na zarządzanie
wspólnotą mieszkaniową wyposażoną w szambo.
3. Zmniejszenie ilości budynków nie rodzi konsekwencji finansowych i prawnych dla
Zamawiającego.
&2
Zakres usług, o których mowa w & 1 obejmuje:
1) sukcesywne opróżnianie 5 szamb – są to 2 szamba o pojemności 20m³, 1 szambo o
pojemności 27m³ ,1 szambo o pojemności 50m³ i 1 szambo o pojemności ok. 3 m3 oraz 2
przydomowych oczyszczalni ścieków .
2) wywóz nieczystości płynnych ze zrzutem w oczyszczalni ścieków.
&3
Wykonawca realizować będzie usługi wywozu nieczystości płynnych na zgłoszenia telefoniczne
Zamawiającego.
Zamawiający wyznacza p. Bartosza Bonieckiego- kierownika działu mieszkaniowego jako osobę
upoważnioną do składania zleceń.
&4
Realizacja zgłoszeń następować będzie w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.
W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, których Zamawiający nie mógł przewidzieć,
Wykonawca zrealizuje usługę w ciągu 8 godzin.

& 5
Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu usługi pozostawić szambo zabezpieczone, nie
stanowiące zagrożenia dla osób i środowiska.
& 6
Każdorazowo wykonana usługa winna być potwierdzona czytelnym podpisem lokatora lub
właściciela zamieszkującego w danym budynku.
&7
1. Za świadczone usługi Wykonawca otrzyma zapłatę wg stawki podanej w ofercie tj.
…......... zł netto za 1 m3 nieczystości z szamb
…......... zł netto za 1 m3 nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków
2. Do podanej stawki doliczony będzie podatek VAT w wysokości ustawowej.
3. Po rocznym okresie obowiązywania umowy, na wniosek Wykonawcy, stawki wymienione w pkt.
1 mogą ulec zmianie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za
rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
4. Zmiana cen nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego i zostanie wprowadzona do umowy
aneksem.
&8
1. Za wykonane usługi Wykonawca wystawiać będzie fakturę na Gminę Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pom. NIP – 5030022196
adres do korespondencji: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.- za 3 budynki komunalne( Pluskowęsy ... i ….., Lipienica
….).
2. Za wykonane usługi dotyczące 3 budynków, które są wspólnotami mieszkaniowymi Wykonawca
wystawiać będzie fakturę na każdą wspólnotę odrębnie.
3. Za wykonane usługi dotyczące bazy zakładu Wykonawca wystawia fakturę na Zamawiającego.
4. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy – na koniec każdego miesiąca.
&9
Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania
faktury wraz z potwierdzeniem wykonania usługi.
& 10
1. Za nieterminowe wykonanie usługi Zleceniodawca naliczać będzie kary umowne w wysokości
5% wartości brutto zlecenia za każdy dzień zwłoki.
2. Za opóźnienie w zapłacie faktur Zleceniobiorcy przysługują ustawowe odsetki.
3. W przypadku , gdy Wykonawca nie zrealizuje usługi w ustalonym terminie, Zamawiającemu
przysługuje prawo zlecenia tej usługi innemu podmiotowi w trybie wykonania zastępczego. Koszty
tego zlecenia obciążają Wykonawcę i będą potrącane z wynagrodzenia, o którym mowa w & 7.
& 11
1. Umowę zawiera się na czas określony od dnia 01.07. 2016 r. do dnia 30.06.2019r.

2. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem
wypowiedzenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku wystąpienia rażących zaniedbań Wykonawcy w realizacji zamówienia.
& 12
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego .
&13
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
& 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

