Zał cznik nr 1
Pełna nazwa Wykonawcy
Adres siedziby Wykonawcy (ulica)
Miejscowo , kod pocztowy
Województwo
Adres do korespondencji
NIP
REGON / KRS
Nr telefonu do kontaktu
Nr faxu do kontaktu
Adres e-mail do kontaktu
Imi i nazwisko osoby upowa nionej do
kontaktowania si z Zamawiaj cym

sprawa nr ZDW.RDW5.12c.362.09.2017zw.
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toru
Zarz d Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku
ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek
FORMULARZ OFERTY
Nawi zuj c do ogłoszenia o zamówieniu wył czonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówie publicznych (nr ZDW.RDW5.12c.362.10.2016zw) na wiadczenie usług bada jako ci cieków
wód opadowych poprzez okre lenie warto ci wska ników zanieczyszcze w zakresie zawiesin ogólnych
i w glowodorów ropopochodnych w ci gu drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Du a – Piotrków Kujawski
w m. Palczewo w 2017 r.”.
My ni ej podpisani1
..........................................................................................................................................................................
działaj c w imieniu i na rzecz
..........................................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy)
(w przypadku składania oferty przez podmioty wyst puj ce wspólnie poda nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

1.

1

Składamy ofert na wykonanie usług zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu
za ł czn cen :
netto:

…………..…………... zł

plus podatek VAT

…………..…………... zł

co w wyniku daje cen brutto

………………………. zł

Nale y wpisa imi oraz nazwisko osoby podpisuj cej niniejsz ofert w imieniu Wykonawcy.

(słownie złotych:...................................................................................................................................)

3. Zobowi zujemy si do wykonania zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy do
30.11.2017 r. oraz do przeprowadzenia dwóch serii bada : wiosenn w terminie nie pó niej ni
do 30.06.2017 r. i jesienn w terminie nie pó niej ni do 31.10.2017 r.
4. Akceptujemy płatno ci kwoty wynikaj cej z faktury w terminie 30 dni od daty dor czenia
i przyj cia faktury przez Zamawiaj cego.
5. O wiadczamy, e zapoznali my si warunkami ogłoszenia i uznajemy si
okre lonymi w niej postanowieniami.

za zwi zanych

6. O wiadczamy, e zapoznali my si ze wzorem umowy (stanowi cy zał cznik nr 3).
Zobowi zujemy si , w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach
w niej okre lonych w zgodnej z niniejsz ofert i warunkami okre lonymi w ogłoszeniu
o zamówieniu wył czonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówie publicznych
(nr ZDW.RDW5.12c.362.09.2017zw), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego.
7. O wiadczamy, e laboratorium w którym b d przeprowadzane badania posiada stosowne
uprawnienia oraz kompetencje do przeprowadzania tego typu usług. Ponadto zobowi zujemy si ,
w przypadku wyboru niniejszej oferty, do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie
z obowi zuj cymi
przepisami
prawa,
a w szczególno ci
wymaganiom
zawartym
w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie
nale y spełni przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).
8. Zał cznikami do niniejszej oferty s :
a. .........................................................................................................................
b. .........................................................................................................................
c. .........................................................................................................................
d. .........................................................................................................................
e. .........................................................................................................................
f. .........................................................................................................................
g. .........................................................................................................................
, dnia

2017r.
(podpis i piecz osoby/osób upowa nionych do
wyst powania w imieniu Wykonawcy)
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Zał cznik nr 2
nazwa i adres wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY
na wiadczenie usług bada jako ci cieków wód opadowych poprzez okre lenie warto ci wska ników
zanieczyszcze w zakresie zawiesin ogólnych i w glowodorów ropopochodnych w ci gu drogi
wojewódzkiej nr 267 Ujma Du a – Piotrków Kujawski w m. Palczewo w 2017 r.

Lp.
1

1.

2.

Opis

Jednost
ka
miary

2

3

4

szt.

1

szt.

1

Pierwsza seria bada
(obejmuje 1 kontrol z ostatniej studzienki
kontrolno-rewizyjnej przed wlotem do rowu
melioracyjnego GD-B8 w terminie nie
pó niej ni do 30.06.2017 r.)
Druga seria bada
(obejmuje 1 kontrol z ostatniej studzienki
kontrolno-rewizyjnej przed w terminie nie
pó niej ni do 31.10.2017 r.)

Ilo

Cena jednostkowa

Warto

netto

(w zł netto)

kol. 6 = kol. 4 x kol. 5

5

6

Warto

netto .

Podatek VAT .
WARTO

BRUTTO .

Słownie złotych brutto………………………………………………………………………………………………………

, dnia

2017 r.
(podpis i piecz osoby/osób upowa nionych do
wyst powania w imieniu Wykonawcy)
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Zał cznik nr 3

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu …….2017 roku we Włocławku pomi dzy:
Województwem Kujawsko-Pomorskim, pl. Teatralny 2, 87-100 Toru , NIP:956-19-69-536,
Zarz dem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejonem Dróg Wojewódzkich we Włocławku
ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek
zwanym dalej Zamawiaj cym, reprezentowanym przez:
1. mgr Mirosława Kielnika – Dyrektora ZDW
2. mgr Justyn Herzberg
– Głównego Ksi gowego
a
………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………….…………………
zwanym dalej Wykonawc , reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………………………………… – wła ciciela.

Niniejsza umowa jest wynikiem wyboru przez Zamawiaj cego oferty w prowadzonym
post powaniu zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) - ustawy nie stosuje si do zamówie i konkursów,
których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto ci kwoty 30 000 euro.
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiaj cy zleca a Wykonawca zobowi zuje si do wykonania usług bada jako ci
cieków wód opadowych poprzez okre lenie warto ci wska ników zanieczyszcze w zakresie zawiesin
ogólnych i w glowodorów ropopochodnych w ci gu drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Du a – Piotrków
Kujawski w m. Palczewo w 2017 r.”.
CPV 90 49 10 00 - 5 – Usługi kontroli cieków
2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy s nast puj ce dokumenty:
a. Ogłoszenie o zamówieniu wył czonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówie
publicznych (nr ZDW.RDW5.12c.362.09.2017zw)
b. Oferta zło ona w dniu …………………...2017 r.
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§2
1. Zamówienie obejmuje usługi bada jako ci cieków wód opadowych poprzez okre lenie
warto ci wska ników zanieczyszcze w zakresie zawiesin ogólnych i w glowodorów
ropopochodnych w ci gu drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Du a – Piotrków Kujawski w m.
Palczewo w 2017 r.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dwukrotne pobranie próbek i wykonanie bada
jako ci cieków opadowych.
§3
Czas obowi zywania
Termin realizacji umowy ustala si :
- rozpocz cie - od dnia podpisania umowy
- zako czenie - 30.11.2017 r.
§4
Wynagrodzenie i termin zapłaty
1.

Zamawiaj cy zobowi zuje si zapłaci za usługi wynagrodzenie w wysoko ci:
………………. zł (netto) + ………………. zł (VAT 23 %) = ………………. zł (brutto)

2.

Cena okre lona przez Wykonawc w formularzu oferty uwzgl dnia wszystkie koszty jakie
ponosi Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
§5

1.

2.

3.

4.
5.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane b dzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawc potwierdzonej przez Zamawiaj cego do 7 dni liczonych od dnia dostarczenia
dokumentów o których mowa w § 6 pkt 1 ppkt b) w odniesieniu do ka dej serii przeprowadzonych
bada .
Warto umowy okre lona w § 4 pkt 1 jest warto ci maksymaln , a faktyczna wysoko
ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy wynika b dzie ze zliczenia warto
faktur
wystawionych po wykonaniu bada .
Zamawiaj cy ma obowi zek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licz c od daty jej dor czenia
i przyj cia przez Zamawiaj cego. Za dat zapłaty uwa a si b dzie dat polecenia przelewu
pieni dzy na rachunek Wykonawcy.
Nale no ci wynikaj ce z niniejszej umowy płatne b d przez Zamawiaj cego przelewem na
konto Wykonawcy.
Zamawiaj cy o wiadcza, e jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT (NIP 956-19-69536).
§6
Warunki wykonania umowy

1.

Do obowi zków Wykonawca nale e b dzie w szczególno ci:
a) przeprowadzenie dwóch serii bada : wiosenn w terminie nie pó niej ni do 30.06.2017 r.
i jesienn w terminie nie pó niej ni do 31.10.2017 r.
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2.

3.

b) dostarczenia wyników bada ka dej z serii w formie pisemnej wraz z zał czonym opisem
zawieraj cym w szczególno ci analiz wyników, ich interpretacj , miejsce (punkt) oraz dat
pobrania próbki.
Dokumenty o których mowa wy ej nale y przedło y w przypadku:
- pierwszej serii bada maksymalnie do 30.09.2017 r.
- drugiej serii bada maksymalnie do 20.11.2017 r.
Przedmiot zamówienia winien zosta wykonany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa,
a w szczególno ci wymaganiom zawartym w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie nale y spełni przy wprowadzaniu cieków do
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).
Wykonawca o wiadcza, e laboratorium w którym b d przeprowadzane badania posiada
stosowne uprawnienia oraz kompetencje do przeprowadzania usług obj tych przedmiotem
zamówienia.
§7
Kary umowne

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Wykonawca zobowi zuje si do zapłaty kary umownej w wysoko ci 1 % warto ci przedmiotu
umowy ł cznej brutto za ka dy dzie przekroczenia terminów o których mowa w § 6 pkt 1 ppkt
a) lub b).
W przypadku odst pienia od umowy przez Wykonawc zobowi zuje si on zapłaci
Zamawiaj cemu kar umown w wysoko ci 30 % warto ci ł cznej brutto przedmiotu umowy.
Zamawiaj cemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenosz cego wysoko
zastrze onych kar umownych.
Zamawiaj cemu przysługuje prawo potr cenia zastrze onych kar z wynagrodzenia nale nego
Wykonawcy.
W przypadku zwłoki przekraczaj cej 5 dni roboczych liczonych od terminów o których mowa
w § 6 pkt 1 ppkt a) lub b) Zamawiaj cemu przysługuje prawo do odst pienia od umowy
z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy.
Kary wskazane wy ej mog by stosowane kumulatywnie.
§8
Rozwi zanie umowy

1.
2.

3.

Umowa mo e ulec rozwi zaniu przez ka d ze stron za miesi cznym okresem wypowiedzenia
licz c od dnia zaistnienia okoliczno ci b d cych podstaw do odst pienia od umowy.
Zamawiaj cemu b dzie przysługiwało prawo odst pienia od umowy:
- w razie istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie le y w interesie
publicznym, czego nie mo na było przewidzie w chwili zawarcia umowy, odst pienie od
umowy w tym wypadku mo e nast pi w terminie miesi ca od powzi cia wiadomo ci o takiej
sytuacji.
Zamawiaj cy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie nale ne z tytułu wykonania cz ci umowy.
Wykonawcy nie b dzie przysługiwało ani odst pne ani roszczenie odszkodowawcze.
- zostanie ogłoszona upadło lub rozwi zanie firmy Wykonawcy,
- zostanie wydany nakaz zaj cia maj tku Wykonawcy,
- Wykonawca nie rozpocz ł wiadczenia usługi lub j przerwał bez uzasadnionych przyczyn
i nie kontynuuje jej wobec wezwania Zamawiaj cego zło onego na pi mie.
- w przypadku gdy Wykonawca narusza istotne postanowienia umowy, w szczególno ci § 6,
§ 11, § 14 umowy.
Odst pienie od umowy powinno nast pi w formie pisemnej - pod rygorem niewa no ci.
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§9
Osoby odpowiedzialne
1.

Osob odpowiedzialn za realizacj umowy ze strony Zamawiaj cego b dzie:
p. Krzysztof Rzadkowolski – kierownik RDW Włocławek,

2.

Osob odpowiedzialn za realizacj umowy ze strony Wykonawcy b dzie:
p. ………………….. – tel ……………………………………....
§ 10

Wykonawca nie mo e powierzy wykonania umowy innemu podmiotowi pod rygorem odst pienia
przez Zamawiaj cego od umowy, ze skutkiem natychmiastowym.
§ 11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowi zuje si do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia
z tytułu szkód, które mog zaistnie w zwi zku ze zdarzeniami losowymi, a w szczególno ci
od odpowiedzialno ci cywilnej na czas realizacji usług obj tych umow .
§ 12
Katalog zmian
1.

2.
3.
4.

5.

Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie
mo na było przewidzie w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpo redni wpływ
na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarze losowych osoby wskazane w umowie nie
mogły pełni swoich czynno ci w okresie obowi zywania umowy;
Zmiany prowadz ce do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w tre ci
umowy.
Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowi zuj cej stawki podatku od towarów i usług
(VAT) je li Wykonawca zobowi zany jest do jego uiszczenia.
Zmiany uzasadnione okoliczno ciami, o których mowa wart. 357 1 k.c. - "Je eli z powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie wiadczenia byłoby poł czone z nadmiernymi
trudno ciami albo groziłoby jednej ze stron ra co strat , czego strony nie przewidziały przy
zawarciu umowy, s d mo e po rozwa eniu interesów stron, zgodnie z zasadami współ ycia
społecznego, oznacza sposób wykonania zobowi zania, wysoko
wiadczenia lub nawet
orzec o rozwi zaniu umowy".
Wszystkie powy sze postanowienia stanowi katalog zmian, na które zamawiaj cy mo e
wyrazi zgod . Nie stanowi jednocze nie zobowi zania do wyra enia takiej zgody.
§ 13
Postanowienia ko cowe

1.
2.

W sprawach nieuregulowanych umow maj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory wynikaj ce z tre ci niniejszej umowy rozstrzyga b dzie s d wła ciwy dla siedziby
Zamawiaj cego.
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§ 14
Wykonawca nie mo e dokona przeniesienia swoich wierzytelno ci wobec Zamawiaj cego na osoby
trzecie. Jakakolwiek cesja nie b dzie wa na i stanowi b dzie istotne naruszenie postanowie
umowy, uprawniaj ce Zamawiaj cego do odst pienia od umowy z winy Wykonawcy oraz naliczenia
przez Zamawiaj cego kary umownej wskazanej w § 7 pkt 2 umowy.
§ 15
Umow sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach po jednym dla ka dej ze stron.
ZAMAWIAJ CY:

WYKONAWCA:
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