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SPIS TREŚCI: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (str. 2 – 8). 
2. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 1 (str. 9) 
3. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 2 (str. 10) 
4. Oferta – Załącznik nr 3 (str. 11-14) 
5. Projekt umowy – Załącznik nr 4 (str. 15 – 17) 

 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia składa się z 17 (siedemnastu) 
kolejno ponumerowanych stron. 
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I. Zamawiający: 
1. Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach 
    98-345 Mokrsko; 
2. REGON: 000208019;  NIP: 832 12 09 825 
3. Numer telefonu/fax: 043 841 18 25. 
 
Niniejsze postępowanie ogłoszone zostało na stronie internetowej 
http://www.bip.powiat.wielun.pl oraz w siedzibie Domu Dziecka im. Św.         
U. Ledóchowskiej  w Komornikach 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie o udzielenie zmówienia jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO, zgodnie          
z przepisami Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r.        
z późn. zm.) oraz zgodnie z niniejszą SIWZ. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa brykietu z trocin  (ilość 
szacunkowa na jeden rok – 100 ton). Możliwość magazynowania 
Zamawiającego – 12 ton. 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV  20.10.40-05.30 – brykiet 
z trocin. 
 
IV. Oferty częściowe. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
V. Zamówienia uzupełniające. 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
VI. Oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VII. Wymagany termin realizacji zamówienia. 
1.  Rozpoczęcie realizacji zamówienia:   z dniem podpisania umowy 
2.  Zakończenie realizacji zamówienia:   do 31 grudnia 2007r. 
 
VIII. Warunki udziału w post ępowaniu. 
1. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, że: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień;  
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b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zmówienia; 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia; 

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r. z późn. zm.). 

  
2. Zamawiający odrzuca ofertę, która:   

a) jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji              
Istotnych Warunków Zamówienia; 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu    
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału                    

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

IX.  Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków, o których mowa         
w Rozdziale  VIII pkt 1 niniejszej specyfikacji muszą być: wypełnione 
Oświadczenia – wg załączonego druku – Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 do 
niniejszej specyfikacji. 
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 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenia potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne, lub zaświadczeń potwierdzających, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
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5.  Wypełniony druk „OFERTA” – wg załączonego druku – Załącznik nr 2 do 
niniejszej specyfikacji. 
6. Parafowany przez Wykonawcę projekt umowy – Załącznik nr 3 do niniejszej 
specyfikacji. 
 
UWAGA: 
Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału 
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y 
podpisującą/e ofertę.  
  
X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego                        
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 
1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują 
pisemnie. 
2.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące 
wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, przedmiotem zamówienia, 
sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania wyłącznie 
na piśmie na adres: 

Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej 
w  Komornikach 
98 – 345 Mokrsko 

3.  Zapytania mogą być również składane faksem pod numer: 043 841 18 25, 
pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści  zapytania na piśmie. 
4. Zamawiający udzieli na piśmie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane    
z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone    
w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania 
ofert.  
5. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy 
pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródeł 
zapytania.  
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym 
czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. 
Dokonana modyfikacja przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i jest ona dla nich wiążąca.  
7. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą 
elektroniczną. 
8. Zamawiający nie organizuje przedofertowego zebrania uczestników 
postępowania. 
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XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Jolanta 
Dominiak; tel. 043 841 18 25; Dom Dziecka im. Św. U. Ledóchowskiej            
w Komornikach. 
 
XII. Wymagania dotyczące wadium. 
Na podstawie art. 45 ust. 2 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający nie nakłada na Wykonawcę obowiązku wniesienia 
wadium. 
 
XIII. Termin zwi ązania ofertą. 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 
2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
 
XIV. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną 
ofertę. 
2. Oferta ma być sporządzona w j. polskim (w sposób czytelny: na maszynie do 
pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem), z zachowaniem 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie miejsca w ofercie,              
w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być naniesione czytelnie              
i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
5. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia              
i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
6. Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz 
przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami,                            
a w szczególności zawierać informacje oraz dane. 
 7. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki 
wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy. 
8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  ponosi 
Wykonawca. 
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do 
terminu otwarcia ofert. 
10. Oferty niepodpisane, niezgodne z ustawą lub takie, których treść nie 
odpowiada treści SIWZ zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania. Oferta, 
w  której Wykonawca nie zobowiąże się do spełnienia warunków, warunków 
których mowa wyżej, zostanie odrzucona.  
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XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w: 
  

Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej 
w  Komornikach 
98 – 345 Mokrsko 

(pokój księgowości) 
do dnia 29.12.2006r., do godz. 10:00 

 
Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez 
otwierania. 
 
2. Zamknięta koperta zawierająca ofertę ma posiadać następujące oznaczenie: 

Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej 
w  Komornikach 
98 – 345 Mokrsko 

 „Oferta na sprzedaż i dostawę brykietu z trocin dla Domu Dziecka im. Św. 
U. Ledóchowskiej w Komornikach” 

„Nie otwierać przed 29.12.2006r., godz. 10:30” 
 

 3. Otwarcie ofert. 
Otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu 29.12.2006r. o godz. 10:30 
w siedzibie Zamawiającego. 
 
XVI. Cena oferty. 
1. Cena oferty musi być podana cyfrą i słownie, wyrażona w złotych polskich. 
Cena powinna być podana zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena 
netto/t, podatek VAT, cena brutto/t. W cenę wliczony ma być również koszt 
transportu. 
2. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania. 
3. Nie dopuszcza się stosowania upustów. 
4. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
 
XVII. Kryteria oceny ofert. 
1.Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową 
zasadę oceny ofert. 
2.W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać 
udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez 
nich ofert. 
3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę 
punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria. 
4.Oferta zawierająca omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można 
poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny zostanie odrzucona. 
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5. Przy wyborze oferty  Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: 
 
 

Nazwa kryterium Waga 

Cena 100 % 

 
 
Sposób obliczania punktów za podane kryterium : 
 
- cena oferty – oferta z ceną brutto najniższą otrzyma 100 pkt., oferty z cenami 

brutto wyższymi proporcjonalnie mniej 
 
                       liczba punktów                         cena oferty najtańszej 

przyznana ofercie badanej   =    ---------------------------------------   *  100 pkt. *  100 % 
                   cena badanej oferty  

           
 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów 
przyznanych ofercie. 
 
XVIII.   Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie 
publiczne. 
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana            
o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
3. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany 
do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia 
wyniku. 
 
XIX. Warunki umowy. 
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży 
najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej 
specyfikacji. 
2.  Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z 
treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie, podpisana 
zostanie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
3.  Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik 
nr 3 do SIWZ. 
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XX. Środki ochrony prawnej. 
W prowadzonym postępowaniu zastosowanie mają środki ochrony prawnej 
określone w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. w 
Dziale VI Środki Ochrony Prawnej. Określone w nim zasady wnoszenia 
protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki arbitrów oraz postanowienia 
zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze – art. 179 do 198. 
 
XXI. Ogłoszenia wyników przetargu. 
1. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej 
http://www.bip.powiat.wielun.pl  oraz w siedzibie Domu Dziecka im. Św.      
U. Ledóchowskiej w Komornikach.  
2.  O wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy. 
 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 
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                                                                                            Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 
 

                                                                            

                                                                                                                                   

                (pieczęć firmy) 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

złożone zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177z późn. zm.) 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie 

przetargu niegraniczonego o wartości poniżej  60  000 euro na: 

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

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

 
ja (imię i nazwisko)  ..................................................................................................................... 
 
zamieszkały  ................................................................................................................................. 
 
reprezentując firmę (nazwa, adres firmy)  ................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................................................  
 
jako (stanowisko służbowe)  ........................................................................................................ 
 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 
 
- posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem 

zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym           

i   osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień        

publicznych               
  

 
Miejscowość...................................., dnia ...................2006 r. 

 
 

                        ........................................................................... 
 (podpis  i pieczątka Wykonawcy lub jego                         

upełnomocnionego przedstawiciela) 
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                                                                                            Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 
 

                                                                            

                                                                                                                                   

                (pieczęć firmy) 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

 

I. Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia i załącznikami do niej oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje, 
potrzebne do właściwego przygotowania oferty i nie wnosimy uwag; 

II. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia; 

III.  Załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miejscowość...................................., dnia ...................2006 r. 

 
 
 
 

                         ........................................................................... 
 (podpis  i pieczątka Wykonawcy lub jego                         

upełnomocnionego przedstawiciela) 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 

                                            

 

                                                                                                   

            (pieczęć firmy) 

 

OFERTA 
 
1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa…………………………………………………………………………………….. 
 
............................................................................................................................................. 
 
Nr telefonu/faks………………………………………………………………………... 
 
Siedziba................................................................................................................................. 

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

2. Dane dotyczące Zamawiającego: 
Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach 

98-345 Mokrsko, tel./fax 043 841 18 25 
 

3. Przyjmuję do wykonania zamówienie określone w Specyfikacji Istotnych Warunków          

Zamówienia i załącznikach do niej w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„ DOSTAWA BRYKIETU Z TROCIN 
DLA DOMU DZIECKA IM. ŚW. U. LEDÓCHOWSKIEJ 

W KOMORNIKACH” 
 

3.1.Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia jest 
zgodny z Specyfikacją Istotnych warunków Zamówienia i załącznikami do niej.  
3.2. Zobowiązania Wykonawcy  
3.3.1. Zobowiązuję się wykonać zamówienie za cenę: 
 
cena brutto ...............................................................................................................................zł  

(słownie: …………………………………...……………………………………...….........…) 

w tym podatek 22 %VAT w wysokości .................................................................................... 

(słownie: ………………………………………….…………………………………...…...…) 

cena netto .................................................................................................................................zł  

(słownie: ………………………………………….....……………………………...……...…) 
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3.2.2.Na całość robót obejmujących zamówienie zobowiązuję się udzielić gwarancji  
 i rękojmi na okres ………………………………miesięcy. 
3.2.3. Roboty stanowiące zamówienie wykonamy w terminie:  
   do .......... dni od dnia podpisania umowy 
 
3.2. 4. W przypadku wybrania naszej oferty na realizację zamówienia, przed podpisaniem 
umowy zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w wysokości…………………………………..………………………………………..……….. 
w formie………………………………...………………………………………….…………… 
 
4. Oświadczenie Wykonawcy: 

4.1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
 i załącznikami do niej  i nie wnosimy zastrzeżeń. 
4.2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje, potrzebne do właściwego 
przygotowania oferty (w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją opisującą przedmiot 
zamówienia i przyszłym placem budowy) i nie wnosimy uwag. 
4.3 Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
4.4.Oświadczamy, że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt 
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego. 
4.5. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do niej, oraz wszystkie warunki określone 
ustawie Prawo zamówień publicznych. 
4.6.Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 
a) wykonanie ………………………………………………………………………………….. 

b) wykonanie ………………………………………………………………………………….. 

c) wykonanie ………………………………………………………………………………….. 

d) wykonanie ………………………………………………………………………………….. 

e) wykonanie …………………………………………………………………………………..  

f) wykonanie ………………………………………………………………………………….. 

g) wykonanie ………………………………………………………………………………….. 

4.7. Ofertę niniejszą składamy na ………………….…. stronach kolejno ponumerowanych od 
 nr …………………do nr ………………....... 
 
5.Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania 
oferty wspólnej przez dwa (lub więcej) podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) 
jest: 

Nazwisko, imię, Adres 

……………………………………....................…………………………………………………….… 
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………………………………………..………………………………………………………… 
 
Stanowisko.............................................................................................................................................. 
 
Nr telefonu/faks…………...…………………………………………………….............................. 
 
6. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

1………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………………………………………………. 

9. ………………………………………………………………………………………………. 

10. ……………………………………………………………………………………………… 

11. ……………………………………………………………………………………………… 

12. ……………………………………………………………………………………………… 

13. ……………………………………………………………………………………………… 

14. ……………………………………………………………………………………………… 

15. ……………………………………………………………………………………………… 

16. ……………………………………………………………………………………………… 

17. ……………………………………………………………………………………………… 

18. ……………………………………………………………………………………………… 

19. ……………………………………………………………………………………………… 

20. ……………………………………………………………………………………………… 

7. Zastrzeżenie Wykonawcy: 

Zgodnie z art. 96 ust. 4 Prawa zamówień publicznych wykonawca zastrzega, iż niżej 

wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym 

uczestnikom postępowania: 

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

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

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

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

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

8. Inne informacje Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Miejscowość...................................., dnia ...................2006 r. 

 
 
 
 
 
 

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

 (podpis  i pieczątka Wykonawcy lub jego                         
upełnomocnionego przedstawiciela) 
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Załącznik nr 4 
 

Umowa na zakup i dostawę brykietu z trocin dla  
DOMU DZIECKA  IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W KOMORNIKACH 

(PROJEKT) 
 
 

NR  DD …………….. 
 

W dniu …….2007 r. w Komornikach pomiędzy Domem Dziecka im. Św. Urszuli 
Ledóchowskiej w Komornikach zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:  
1. Katarzynę Olejnik   - Dyrektora 
2. Mari ę Głąb                          - Głównego Księgowego 
 
a   …………………………….......…………………………………..…………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
zwanym dalej “Dostawcą” reprezentowanym przez : 
 
1. ……………………………………………………………………………………….. 
 
2. …………………………………………………………………………………………. 
 

została zawarta umowa o następującej treści :  
 
 

§ 1. 
 

1.Podstawę zawarcia umowy stanowi przyznanie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

 
 

§ 2. 
 

1.Dostawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczenia brykietu z trocin o jakości 
zapewniające prawidłowe spalanie w piecu na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu  3 dni 
od zgłoszenia zapotrzebowania i zgodnie  z możliwościami magazynowania Zamawiającego. 
2. Dostawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni transport i dostarczyć towar dobrej 
jakości. 
3. Dostawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze stanem współczesnej 
wiedzy technicznej. 
 

§ 3. 
 

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną w wysokości  : ……..  zł za tonę 
netto 
 
słownie : ………………………………… 
brutto ............. za tonę 
słownie: ………………………………… 
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2.Należność zostanie uregulowana przelewem na konto Dostawcy w terminie do 14 dni od 
daty otrzymania faktury. 
3.Faktura za dostawę będzie realizowana po uprzednim sprawdzeniu i akceptacji przez 
Zamawiającego jakości dostarczonego towaru oraz zgodności z umową.  
4. Strony postanawiają, że wysokość ceny określona w ofercie może ulec zmianie nie więcej 
niż o wskaźnik inflacji.  
5. W celu zagwarantowania dobrej jakości towaru Zamawiający zastrzega sobie prawo 
jednokrotnego w ciągu trwania niniejszej umowy wysłania materiału do analizy 
laboratoryjnej na koszt Dostawcy. 
6. W przypadku gdy wynik analizy wskaże, że jakość dostarczonego brykietu wyraźnie 
pogorszyła się Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i żądania odbioru 
dostarczonego towaru oraz zwrotu poniesionych kosztów zakupionego towaru. 
 
 

§ 4. 
 

 

1. Strony ustalają, że w razie opóźnienia zapłaty kwoty, o której mowa § 3 niniejszej umowy 
 Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia. 
 2. W przypadku braku własnego towaru Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia 
dostawy z innego źródła na zasadach określonych w niniejszej umowie 

 
 

§ 5. 
 

Odstąpienie od umowy 
 

1.Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za 
które ponosi odpowiedzialność Dostawca w wysokości 10% wartości netto rocznego 
zapotrzebowania określonego w przedmiocie zamówienia . 
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za 
które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wartości netto rocznego 
zapotrzebowania określonego w przedmiocie zamówienia . 
3.Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
3.1.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 30 dni od powzięcia 
wiadomości od powyższych okolicznościach; 
3.2.Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy;  
3.3.Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy; 
3.4.Dostawca nie rozpoczął realizowania dostaw bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
3.5. Dostawca przerwał realizację dostaw zgodnie z zamówieniem Zamawiającego. 
4.Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 6. 
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W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 7. 

 
W przypadku zaistnienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w dniu 
zawierania umowy dopuszcza się dokonanie zmian w treści umowy. Z wnioskiem                  
o dokonanie takich zmian strony występują na piśmie. 

 

§ 8. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 9. 

 
 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu 
właściwego miejscowo. 

 
§ 10. 

 
Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony do 31.12. 2007 r. 

 
 

§ 11. 
 
 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY:      DOSTAWCA: 

 
 
 


