Kowalewo Pomorskie dnia 26.06.2012 r.
GKiM.271.5.2012
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
Ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 euro na „Opracowanie
koncepcji zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Kowalewie
Pomorskim”.
I. Określenie przedmiotu zamówienia:
1.1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków
w Kowalewie Pomorskim (ilość roczna suchych osadów to ok. 50 ton ).
1.2. Metoda powinna kompleksowo rozwiązać problem zagospodarowania osadów ściekowych
z oczyszczalni.
1.3. Rodzaj dobranej technologii powinien odpowiadać obowiązującym normom i standardom UE.
1.4. Wybrane metody powinny być niezawodne i tanie w eksploatacji (trzy warianty).
1.5. Przedstawione koncepcje powinny zawierać kalkulacje kosztów inwestycji sporządzone w
systemie Sekocenbud oraz przybliżone miesięczne koszty obróbki osadów.
1.6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
II. Termin wykonania zamówienia:
30 dni od daty podpisania umowy
III. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:
a) cena oferty - 100 %
a / b × 100
a – cena oferty najtańszej
b – cena oferty badanej
IV. Informacja na temat wadium.
Wadium nie przewiduje się.
V. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
VI. Termin związania ofertą: okres 30 dni.
VII. Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Pan Wiesław Chmielewicz
-podinspektor Ref. GKiM ( tel. 684-15-79 wew. 57 ).
VIII. Miejsce i termin składania ofert.
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
sekretariat ( pokój nr 2), do dnia 06.07.2012 r, do godz.: 09:00
Koperta winna być oznaczona:
„Przetarg na „Opracowanie koncepcji zagospodarowania

osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim”.
IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2012r o godz. 09:15 w Urzędzie Miejskim
w Kowalewie Pom. „ pawilon sportowy” ul. Św. Mikołaja 5, pok. nr 1.
X. Oferta powinna zawierać:
1. Dane o oferencie.
2. Cenę oferty.
3. Trzy warianty koncepcji zagospodarowania osadów.
4. Oświadczenia, że oferent:
- do wykonania określonych prac i czynności posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę
i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz znajduje się
w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- zapoznał się z warunkami umowy, przyjmuje je bez zastrzeżeń i na takich warunkach ją
podpisze ( projekt umowy można odebrać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w
Kowalewie Pom. w pokoju nr 7, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pom. lub na stronie
www.kowalewopomorskie.ornet.pl).
5. Wykonawca wykaże, że realizował w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co
najmniej 2 usługi odpowiadającej swoim rodzajem, wraz z załączeniem dokumentów (referencji)
potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a opracowane
technologie zostały sprawdzone w praktyce i posiadają pozytywne opinie eksploatatora.
Z uwagi na to, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 EURO w niniejszym
przetargu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. )
W. Chmielewicz

/-/ BURMISTRZ
Andrzej Grabowski

Umowa (projekt)
nr …................................................
zawarta w dniu …................................. w Kowalewie Pomorskim pomiędzy:
Gminą Kowalewo Pomorskie, z siedzibą w Kowalewie Pomorskim, Pl. Wolności 1,
reprezentowaną przez:
Andrzeja Grabowskiego- Burmistrza
zwanego dalej Zamawiającym
a …....………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej treści Wykonawcą reprezentowanym przez
……………………………………………………………………….
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na opracowaniu:
„Opracowanie koncepcji zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków
w Kowalewie Pomorskim”.
1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków
w Kowalewie Pomorskim (ilość roczna suchych osadów to ok. 50 ton)
2. Metoda powinna kompleksowo rozwiązać problem zagospodarowania osadów ściekowych
z oczyszczalni.
3. Rodzaj dobranej technologii powinien odpowiadać obowiązującym normom i standardom UE.
4. Wybrane metody powinny być niezawodne i tanie w eksploatacji (trzy warianty).
5. Opracowany przedmiot zamówienia powinien zawierać wykaz niezbędnych urządzeń do prawidłowego działania całego procesu przeróbki osadów ściekowych .
6. Przedstawione koncepcje powinny zawierać kalkulacje kosztów inwestycji sporządzone w systemie Sekocenbud oraz przybliżone miesięczne koszty obróbki osadów.
W/w opracowania należy przekazać Zamawiającemu również w formie elektronicznej
w programie WORD lub EXCEL i formacie pdf.
§2
Wymagany termin wykonania zamówienia :
30 dni od daty podpisania umowy
§3
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:
Oferta Wykonawcy.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto
łącznie
z
podatkiem
VAT
w
kwocie
…...............................zł
(słownie:.........................................................................................................................................).

2. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 30 dni, licząc od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego.
§5
Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy opisany
§ 1 umowy złożony w siedzibie Zamawiającego.

w

§6
1.Strony ustalają, że w przypadku niedotrzymania terminu umownego wykonania zadania
Wykonawca będzie płacił Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % od wartości brutto określonych
w § 4 za każdy dzień zwłoki.
2.W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności w terminie podanym w § 2
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
3.W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.
4.W razie poniesienia strat Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania
ponad ustalone kary umowne.
5.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar, o których mowa w pkt.1 z
należności za wykonane prace.
§7
Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają numery identyfikacji podatkowej:
1. Zamawiający
- NIP 878 – 10 – 00 – 328
2. Wykonawca

- NIP …..............................
§8

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, a
drugi dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:

……………………………………………

WYKONAWCA:

………………………………………….

