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Załącznik nr 1A – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Na:
Kontrakt X - Dostawa dodatkowego wyposażenia Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie – etap 2

Część 1 – dostawa bębna przesiewającego do sita mobilnego

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
JRP/PN/3/2015

1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie
ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)







3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

	zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
	Przedmiot zamówienia - Część 1 zostanie dostarczony na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji oraz zgodnie z przedłożonymi przez nas dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w SIWZ, 
	Zobowiązujemy się dostarczyć kompletny przedmiot zamówienia Część nr 1 zgodny z parametrami technicznymi oraz zakresem rzeczowym wymaganymi przez Zamawiającego w  terminie ………………………… dni (należy wypełnić ilość dni) od podpisania umowy, 
	cena ryczałtowa Oferty za realizację Części 1 niniejszego zamówienia wynosi bez podatku VAT (netto): ............................... PLN 

(słownie PLN: ...................................................... ............................................................) plus należny podatek VAT 23 % w wysokości ........................... PLN, 
(słownie PLN: ……………………………………………………………………………………) 
co stanowi łącznie całkowitą cenę Oferty (z podatkiem VAT) (brutto): ...........................PLN 
(słownie PLN.................................................................................................................);

	udzielamy Zamawiającemu na pełen zakres dostawy gwarancji na okres ……………. (należy wypełnić ilość miesięcy, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy)  miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

 podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania Części 1 niniejszego zamówienia w tym koszty transportu do miejsca dostaw oraz rozładunku.
	niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 5 do SIWZ.,
	składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne. , 
 nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia częściowego,
na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania] Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne. Wykonawca, zgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.z.p., zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

l.p.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 


od
do
1



2



3



nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom  Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne.: 
l.p.
Nazwa części zamówienia 

1


2


3


	Oferta została złożona na [.................] Wypełnia Wykonawca. ponumerowanych stronach.

5. PODPIS:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
Miejscowość 
i  data














Załącznik nr 1B – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Na:
Kontrakt X - Dostawa dodatkowego wyposażenia Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie – etap 2
Część 2 – dostawa młota udarowego do koparko-ładowarki

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
JRP/PN/3/2015

1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie
ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)







3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

	zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
	Przedmiot zamówienia - Część 2 zostanie dostarczony na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji oraz zgodnie z przedłożonymi przez nas dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w SIWZ, 
	Zobowiązujemy się dostarczyć  kompletny przedmiot zamówienia Część 2 zgodny z parametrami technicznymi oraz zakresem rzeczowym wymaganymi przez Zamawiającego w  terminie ………………………… dni (należy wypełnić ilość dni) od podpisania umowy, 

cena ryczałtowa Oferty za realizację Części 2 niniejszego zamówienia wynosi bez podatku VAT (netto): ............................... PLN 
(słownie PLN: ...................................................... ............................................................) plus należny podatek VAT 23 % w wysokości ........................... PLN, 
(słownie PLN: ……………………………………………………………………………………) 
co stanowi łącznie całkowitą cenę Oferty (z podatkiem VAT) (brutto): ...........................PLN 
(słownie PLN.................................................................................................................);

	udzielamy Zamawiającemu na pełen zakres dostawy gwarancji na okres …………………..(należy wypełnić ilość miesięcy, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy)  miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania Części 2 niniejszego zamówienia w tym koszty transportu do miejsca dostaw oraz rozładunku,
niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 5 do SIWZ,
składam(y) niniejszą ofertę  we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne. , 
 nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia częściowego,
na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania] Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne. Wykonawca, zgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.z.p., zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

l.p.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 


od
do
1



2



3



nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom  Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne.: 
l.p.
Nazwa części zamówienia 

1


2


3


	Oferta została złożona na [.................] Wypełnia Wykonawca. ponumerowanych stronach.

5. PODPIS:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
Miejscowość 
i  data













Załącznik nr 1C – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Na:
Kontrakt X - Dostawa dodatkowego wyposażenia Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie – etap 2

Część 3 – dostawa mobilnego podnośnika kolumnowego (szt. 4)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
JRP/PN/3/2015

1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie
ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)







3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

	zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
	Przedmiot zamówienia - Część 3 zostanie dostarczony na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji oraz zgodnie z przedłożonymi przez nas dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w SIWZ, 
	Zobowiązujemy się dostarczyć kompletny przedmiot zamówienia Część 3 zgodny z parametrami technicznymi oraz zakresem rzeczowym wymaganymi przez Zamawiającego w  terminie ………………………… dni (należy wypełnić ilość dni) od podpisania umowy, 

cena ryczałtowa Oferty za realizację Części 3 niniejszego zamówienia wynosi bez podatku VAT (netto): ............................... PLN 
(słownie PLN: ...................................................... ............................................................) plus należny podatek VAT 23 % w wysokości ........................... PLN, 
(słownie PLN: ……………………………………………………………………………………) 
co stanowi łącznie całkowitą cenę Oferty (z podatkiem VAT) (brutto): ...........................PLN 
(słownie PLN.................................................................................................................);
	udzielamy Zamawiającemu na pełen zakres dostawy gwarancji na okres  ………… (należy wypełnić ilość miesięcy, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy)  miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania Części 3 niniejszego zamówienia w tym koszty transportu do miejsca dostaw oraz rozładunku,
niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 5 do SIWZ,
	składam(y) niniejszą ofertę  we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne. , 
 nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia częściowego,
	na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania] Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne. Wykonawca, zgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.z.p., zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

l.p.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 


od
do
1



2



3



nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom  Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne.: 
l.p.
Nazwa części zamówienia 

1


2


3


	Oferta została złożona na [.................] Wypełnia Wykonawca. ponumerowanych stronach.

5. PODPIS:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
Miejscowość 
i  data













Załącznik nr 1D – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Na:
Kontrakt X - Dostawa dodatkowego wyposażenia Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie – etap 2

Część 4 – dostawa kosiarki wysięgnikowej do ciągnika

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
JRP/PN/3/2015

1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie
ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)







3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

	zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
	Przedmiot zamówienia - Część 4 zostanie dostarczony na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji oraz zgodnie z przedłożonymi przez nas dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w SIWZ, 
	Zobowiązujemy się dostarczyć kompletny przedmiot zamówienia Część 4 zgodny z parametrami technicznymi oraz zakresem rzeczowym wymaganymi przez Zamawiającego w  terminie ………………………… dni (należy wypełnić ilość dni) od podpisania umowy 

cena ryczałtowa Oferty za realizację Części 4 niniejszego zamówienia wynosi bez podatku VAT (netto): ............................... PLN 
(słownie PLN: ...................................................... ............................................................) plus należny podatek VAT 23 % w wysokości ........................... PLN, 
(słownie PLN: ……………………………………………………………………………………) 
co stanowi łącznie całkowitą cenę Oferty (z podatkiem VAT) (brutto): ...........................PLN 
(słownie PLN.................................................................................................................);

	udzielamy Zamawiającemu na pełen zakres dostawy gwarancji na okres  …… (należy wypełnić ilość miesięcy, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy)  miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania Części 4 niniejszego zamówienia w tym koszty transportu do miejsca dostaw oraz rozładunku,
niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 5 SIWZ,
	składam(y) niniejszą ofertę  we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne. , 
 nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia częściowego,
na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania] Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne. Wykonawca, zgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.z.p., zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

l.p.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 


od
do
1



2



3



nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom  Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne.: 
l.p.
Nazwa części zamówienia 

1


2


3


	Oferta została złożona na [.................] Wypełnia Wykonawca. ponumerowanych stronach.

5. PODPIS:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
Miejscowość 
i  data













Załącznik nr 1E – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Na:
Kontrakt X - Dostawa dodatkowego wyposażenia Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie – etap 2

Część 5 – dostawa wag do ładowarek kołowych

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
JRP/PN/3/2015

1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie
ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)







3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

	zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
	Przedmiot zamówienia - Część 5 zostanie dostarczony na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji oraz zgodnie z przedłożonymi przez nas dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w SIWZ, 
	Zobowiązujemy się dostarczyć kompletny przedmiot zamówienia Część 5 zgodny z parametrami technicznymi oraz zakresem rzeczowym wymaganymi przez Zamawiającego w  terminie ………………………… dni (należy wypełnić ilość dni)  od podpisania umowy 

cena ryczałtowa Oferty za realizację Części 5 niniejszego zamówienia wynosi bez podatku VAT (netto): ............................... PLN 
(słownie PLN: ...................................................... ............................................................) plus należny podatek VAT 23 % w wysokości ........................... PLN, 
(słownie PLN: ……………………………………………………………………………………) 
co stanowi łącznie całkowitą cenę Oferty (z podatkiem VAT) (brutto): ...........................PLN 
(słownie PLN.................................................................................................................);

	udzielamy Zamawiającemu na pełen zakres dostawy gwarancji na okres  …. (należy wypełnić ilość miesięcy, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy)  miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.
	podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania Części 5 niniejszego zamówienia w tym koszty transportu do miejsca dostaw oraz rozładunku,
	niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 5 do SIWZ,
	składam(y) niniejszą ofertę  we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne. , 
 nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia częściowego,
na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania] Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne. Wykonawca, zgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.z.p., zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

l.p.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 


od
do
1



2



nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom  Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne.: 
l.p.
Nazwa części zamówienia 

1


2


	Oferta została złożona na [.................] Wypełnia Wykonawca. ponumerowanych stronach.

5. PODPIS:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
Miejscowość 
i  data















Załącznik nr 1F – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Na:
Kontrakt X - Dostawa dodatkowego wyposażenia Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie – etap 2

Część 6 – dostawa mobilnego podestu o napędzie elektrycznym 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
JRP/PN/3/2015

1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie
ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)







3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

	zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
	Przedmiot zamówienia - Część 6 zostanie dostarczony na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji oraz zgodnie z przedłożonymi przez nas dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w SIWZ, 

Zobowiązujemy się dostarczyć kompletny przedmiot zamówienia Część 6 zgodny z parametrami technicznymi oraz zakresem rzeczowym wymaganymi przez Zamawiającego w  terminie ………………………… dni (należy wypełnić ilość dni) od podpisania umowy 
cena ryczałtowa Oferty za realizację Części 6 niniejszego zamówienia wynosi bez podatku VAT (netto): ............................... PLN 
(słownie PLN: ...................................................... ............................................................) plus należny podatek VAT 23 % w wysokości ........................... PLN, 
(słownie PLN: ……………………………………………………………………………………) 
co stanowi łącznie całkowitą cenę Oferty (z podatkiem VAT) (brutto): ...........................PLN 
(słownie PLN.................................................................................................................);

	udzielamy Zamawiającemu na pełen zakres dostawy gwarancji na okres  ….. (należy wypełnić ilość miesięcy, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy) miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania Części 6 niniejszego zamówienia w tym koszty transportu do miejsca dostaw oraz rozładunku,
	niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
	akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 5 do SIWZ,
	składam(y) niniejszą ofertę  we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne. , 
 nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia częściowego,
na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania] Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne. Wykonawca, zgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.z.p., zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

l.p.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 


od
do
1



2



nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom  Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne.: 
l.p.
Nazwa części zamówienia 

1


2


	Oferta została złożona na [.................] Wypełnia Wykonawca. ponumerowanych stronach.

5. PODPIS:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
Miejscowość 
i  data














Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Na: 
Kontrakt X - Dostawa dodatkowego wyposażenia Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie – etap 2

Część ………….  - Dostawa ……………..

Nr referencyjny JRP/PN/3/2015


ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie
ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew

WYKONAWCA:
Lp.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)
1


2



OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):

1 – Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2 – Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie
3 – Dysponuje(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4- Znajduje (my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


PODPIS(Y):
Lp.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
Miejscowość 
i  data














Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.  

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Na: 
Kontrakt X - Dostawa dodatkowego wyposażenia Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie – etap2

Część …………. – Dostawa  ……………..

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego JRP/PN/3/2015


1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.
ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew


2. WYKONAWCA:

Lp.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)







OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013r., poz. 907 ze zm.) przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. oraz art. 24 ust. 2a u.p.z.p. 



PODPIS(Y):

Lp.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
Miejscowość 
i  data





















Załącznik nr 4 wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.)  albo oświadczenia, iż nie należą do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Na: 
Kontrakt X - Dostawa dodatkowego wyposażenia Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie – etap 2

Część ………….  - Dostawa  ……………..
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP/PN/3/2015

ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.
ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)







OŚWIADCZAM(Y), ŻE Wykonawca modeluje oświadczenie stosownie do stanu faktycznego i prawnego usuwając niepotrzebne stwierdzenie :

Stosownie do treści art. 24 ust 2 pkt 5) w zw. z art.  26 ust 2 d)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oświadczam, iż należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.) w skład której wchodzą następujące podmioty:
1………………………………..
2……………………………….
albo 
Stosownie do treści art. 24 ust 2 pkt 5) w zw. z art.  26 ust 2 d)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oświadczam, iż nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.) Niepotrzebne skreślić.
UWAGA:
Niniejsze oświadczenie składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie danej części zamówienia. 

PODPIS(Y):
Lp.
Nazwa(y) Wykonawcy
(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawcy
(ów)
Miejscowość
i data
1.





2.







































Załącznik nr 5                                             



Istotnie postanowienia Umowy - Projekt umowy
UMOWA NR: .......................... 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE
ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCIO ŚWIADCZENIE DOSTAW pod nazwą:

Kontrakt X - Dostawa dodatkowego wyposażenia Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie – etap 2

Na Część …………………..

Niniejsza Umowa została zawarta dnia ................................ roku w Tczewie 
pomiędzy: 
Spółką ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, przy ulicy Rokickiej 5A zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000064288, NIP 593-22-68-695, Regon 192471199, reprezentowaną przez: 
Mariana Cegielskiego - Prezesa Zarządu 
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM 

a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ 
Preambuła
Mając na uwadze fakt, że: 
	Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia......................................, 
	Osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

§1
1.	Przedmiotem umowy jest dostawa polegająca na sprzedaży .................................................................................... w ilości ….. sztuk, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2.	Wykonawca oświadcza, że podmiot umowy odpowiada ściśle wymogom określonym w pkt. 3 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
3.	Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy zgodnie z postanowieniami SIWZ  i gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Wszelki sprzęt i wyposażenie zakupione na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia stanowi własność Wykonawcy w trakcie i po zakończeniu niniejszego zamówienia. Nie przewiduje się zakupu, niezbędnego Wykonawcy przy realizacji, sprzętu i wyposażenia w imieniu Zamawiającego, jako części tej Umowy lub przekazywania go Zamawiającemu na końcu tej Umowy
4.	Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego własnym transportem, dokona rozładunku i ewentualnego montażu, na swój koszt i ryzyko wraz z dokumentacją w języku polskim, w tym instrukcją obsługi, warunkami gwarancji i kartą gwarancyjną.
5.	Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, w dniu roboczym, w godzinach od 7:00 do 13:00 w terminie do ……..…… dni licząc od daty zawarcia umowy. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
6.	Miejscem dostawy i montażu (o ile dotyczy) jest teren Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A.
§2
1.	Strony postanawiają, że warunkiem odbioru będzie potwierdzenie kompletności dostawy ………………………………………….., przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego (zgodnie z zakresem opisanym w pkt. 3.2 SIWZ)  oraz sprawdzenie poprawności jego/ich działania. Nastąpi to w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Powyższe potwierdzenie zostanie dokonane obustronnym podpisanym protokołem odbioru bez uwag/zastrzeżeń …………………………………, którego data oznacza termin rozpoczęcia okresu gwarancji.
2.	Wszystkie czynności określone w ust. 1 zostaną dokonane przez Wykonawcę w tym samym dniu.  
§3
1.	Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w całości przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……………………………….. zł brutto (słownie: ……….……………………..00/100 złotych).
2.	Cena określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy w tym: koszt przedmiotu umowy, koszt transportu i jego ubezpieczenie na czas transportu do Zamawiającego.
3.	Zapłata ceny nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie protokołu, o którym mowa w §2 ust.1.
4.	Zamawiający dokona zapłaty ceny przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Jeżeli jednak termin zapłaty przez Zamawiającego przypada w dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta) to termin ten ulega przesunięciu na pierwszy roboczy dzień po tych dniach. Obciążenie rachunku Zamawiającego uważa się za dokonanie zapłaty.
§4
1.	Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres ………… (nie krótszy niż 12 miesięcy) dla………………………… od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w par. 2 ust. 1.
2.	 Zgłoszenia przez Zamawiającego awarii nastąpi za pomocą poczty e-mail lub faxem. 
3.	Czas usunięcia awarii przez Wykonawcę wynosi 48 godzin od jej zgłoszenia przez Zamawiającego (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). W sytuacji, w której wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych, o czym Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego nie później niż w terminie 48 godzin od zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 14 dni od jej zgłoszenia przez Zamawiającego. 
4.	Naprawa ……………………………………. odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. W uzasadnionym przypadku naprawa ……………………………… może odbywać się w innym miejscu (poza siedzibą Zamawiającego), pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego pod rygorem nieważności w formie pisemnej. W przypadku wykonania napraw ………………………………….. poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z ich transportem do i z miejsca naprawy.
5.	  Wykonawca zobowiązuje się do wymiany …………………………………………….. na fabrycznie nowy i wolny od wad, w okresie wskazanym w ust. 1 w przypadku wystąpienia trzech awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą części – przy trzeciej awarii lub jeśli usunięcie awarii jest niemożliwe. Wymiana powinna nastąpić w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Wymiana potwierdzona zostanie obustronnym podpisanym przez strony protokołem przekazania.
6.	W przypadku wymiany ……………………………………………………………….. w związku z okolicznościami określonym w ust. 5 oraz w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z gwarancji, w stosunku do …………………………………….. obowiązują warunki gwarancji i serwisu wynikające ze złożonej oferty.
7.	Przerwy w pracy ………………………………………….. spowodowane naprawami gwarancyjnymi odpowiednio wydłużają okres gwarancji.
8.	 Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi.
§5
1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)	za opóźnienie w dostawie przedmiotu lub w wykonaniu czynności w § 1 ust. 5 lub § 4 ust.  3, 5 w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,
2)	za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
1)	karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
3.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
4.	Strony mogą dochodzić wyrównania szkód przekraczających zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.
§6
1.	Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
1)	zmiany terminu wykonania dostaw oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy, w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny lub embarga, strajk, zamieszki uliczne, pożar,  eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostaw bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą Stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku. Powiadomienie to zostanie przekazane w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach;
2)	zmiany terminu wykonania z powodu zmiany prawa Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzonego przez władzę ustawodawczą lub wykonawczą;
3)	zmiany terminu wykonania w przypadku wystąpienia awarii środowiskowej na obiektach Zamawiającego;
4)	zmiany terminu wykonania w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac/dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron niniejszej Umowy; w szczególności dotyczy wszelkich opóźnień w toku produkcji urządzeń nie zawinionych bezpośrednio przez Wykonawcę zamówienia publicznego; 
5)	zmiany parametrów dostarczanego sprzętu w sytuacji zaistnienia możliwości wprowadzenia lepszych rozwiązań technicznych lub lepszych materiałów czy urządzeń (pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez Zamawiającego) w stosunku do przyjętych w ofercie przetargowej, a  mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego  przez  Zamawiającego  na  eksploatację, konserwację, serwis (materiały eksploatacyjne).
a.	Wprowadzenie zmian  technicznych / parametrów lub technologicznych nie wpłynie na zmianę wysokości umówionego wynagrodzenia ryczałtowego;
6)	zmiany kolejności lub terminów dostaw etapowych/częściowych;
7)	zmiany podwykonawcy, pod warunkiem zgodności z postanowieniami SIWZ;
8)	zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego);
9)	zmiany danych adresowych;
10) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
11) wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe) reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy stron.
12) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT;
13) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,
14) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
15) zmiany terminu wykonania w przypadku niezależnego od Wykonawcy przedłużania się okresu trwania dostawy trudnodostępnych, wymagających zamówienia elementów wyposażenia urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji kompletnej dostawy;
16) zmiana ceny Umowy  spowodowanej zaistnieniem jednej z sytuacji wymienionych w pkt 1) - 15).	
2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.
3.	Każda ze stron przedkładając drugiej stronie pisemną propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 1.  wraz z tą propozycją przedłoży:
- opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,
- propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie świadczenia dostaw i szacunek w jaki sposób zakładane zamiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz
- szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.
4.	Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 7 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany lub w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 3.
5.	W przypadku upływu terminu podanego w ust. 4. i nie uzyskania jednej z odpowiedzi opisanych w ust. 4., traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.
6.	Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 4. i 5.
7.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i będą dopuszczane w granicach unormowanych przepisami u.p.z.p. ze szczególnym uwzględnieniem art. 144 ust. 1 u.p.z.p. w przypadku wystąpienia warunków, o których mowa w ust. 1.
8. 	Zmiana danych adresowych stron i osób występujących w imieniu Zamawiającego oraz osoby reprezentującej Wykonawcę nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy, a możliwa będzie jedynie w przypadku pisemnego zawiadomienia Strony o  zmianach i uzyskaniu pisemnej zgody na ich wprowadzenie.
9.	Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres wskazany we wstępie umowy uważa się za skutecznie dostarczoną.
§7
1.	Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.
2.	Zamawiający może odstąpić od umowy, w następujących sytuacjach: 
- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od Umowy,
- gdy łączna wysokość kar umownych określonych w § 5 ust. 1 pkt.1) niniejszej umowy wyniesie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia,
- z winy Wykonawcy, gdy dostarczone urządzenie nie odpowiada opisowi i parametrom sprzętu wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy.
3.	W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie  przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
4.	Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
5.	Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.
§8
Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§9
Wykonawca, może do wykonywania umowy zaangażować podwykonawców, jedynie w odniesieniu do części zamówienia wskazanych w ofercie Wykonawcy na wykonanie niniejszego zamówienia publicznego jako tych które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działanie lub uchybienia każdego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. 
Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy. 
	Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 
	Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. 
	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie  o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunki, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi. 
	Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną umowę Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.
	Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.
	Przed dokonaniem zapłaty bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w pkt. 7. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia poręczenia tej informacji. 
	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w pkt. 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 


§10
Umowę  niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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