MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Suwałkach
tel. 562 89 70
Znak:MOPS-ZP-341/

16 – 400 Suwałki, ul. 23 Października 20
fax 562 89 71 e-mail: mops@suwalki.com http://mops.suwalki.pl
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Suwałki, dnia 03 października 2008r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O
WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY
206.000 EURO
NA ZAKUP OPAŁU Z DOWOZEM DO MIEJSCA
ZAMIESZKANIA PODOPIECZNYM MOPS W SUWAŁKACH

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera 9 łącznie ponumerowanych stron.

………………………………………………………
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Strona 1 z 9

ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach
Adres: 16-400 Suwałki, ul. 23 Października 20
NIP: 844-10-95-005 REGON: 790191985
Tel. 087 562 89 70; fax: 087 562 89 71
Adres strony internetowej : http :// mops.suwalki.pl
Adres e-mail : mops@suwalki.com
Godziny urzędowania : 730 - 1530
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony zgodnie z art. 10 ust.1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz1655 z późn.zm))
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :
Wspólny słownik zamówień CPV:
Węgiel kamienny – 09 111210-5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zakup węgla wraz z dowozem do miejsca zamieszkania podopiecznym MOPS w Suwałkach o następujących
parametrach :
Węgiel kamienny „orzech” o parametrach :
 Wartość opałowa – min. 27.000 kJ/kg
 Zawartość siarki – 0,3% – 0,7 %
 Zawartość popiołu – 3% – 7%
 Wilgotność mniejsza niż 9 %
 Zawartość miału do 5%
Szacunkowa ilość zakupu węgla z dowozem do miejsca zamieszkania wynosi około 100 ton rocznie.
Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia ilości opału z dowozem w zależności od potrzeb
związanych ze zmianą ilości osób objętych pomocą, zmiany te nie powodują zmiany cen jednostkowych.
Dopuszcza się składanie zamówienia uzupełniającego w trybie art.67 Prawo zamówień publicznych

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji umowy – 2 lata
2. Zasady i termin płatności : płatne przelewem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA
TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień,
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.)
5. Akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, każdy Wykonawca musi wykazać, że
spełnia warunki określone w art. 22, oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:
1. Ofertę (odpowiednio wypełniony i podpisany formularz stanowiący załącznik Nr 1) wraz z oświadczeniem o
zdolności Wykonawcy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, składanym na
podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, potwierdzające, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności objętej w
niniejszym zamówieniu - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
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3. Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
Lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie części wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię certyfikatu oferowanego węgla lub inny dokument pochodzący
z kopalni, który zawiera parametry oferowanego węgla.
5. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię faktury zakupu węgla.
6. Parafowany wzór umowy ( załącznik Nr 2)
7. Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (
osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku nieczytelnych kopii lub kserokopii
dokumentów Zamawiający będzie żądał przedłożenia oryginału dokumentu lub kopii potwierdzonej
notarialnie.
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ
1.

W przedmiotowym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zmawiający i
Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, drogą faksową lub za pośrednictwem poczty.
2. Jeżeli w/w oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane za pomocą faksu uważa się
je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie
potwierdzona pisemnie.
3. Korespondencję pisemną należy kierować na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
16-400 Suwałki, ul. 23 Października 20
Korespondencję w formie faksu należy kierować na numer telefonu (087) 562-89-71
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Wiesława Szyszko, w dni robocze od 730 do 1530 pok. .nr 27 , 087-562-89-92
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wynosi 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może
tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu związania ofertą na ściśle
określony, dodatkowy okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, z wykorzystaniem formularza stanowiącego opis
istotnych warunków zamówienia (załącznik Nr 1).
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
Treść oferty musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
ustawą Prawo zamówień publicznych.
Oferta powinna być przygotowana na piśmie, w języku polskim oraz podpisana przez osobę lub osoby do tego
uprawnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia (wypis z
właściwego rejestru, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadające stosowne pełnomocnictwo).
Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy.
Nie dopuszcza się ofert złożonych w innych językach.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Oferty wielowariantowe
nie będą rozpatrywane.
Wszelkie poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby
uprawnionej.
Cena oferty powinna być podana cyfrą i słownie w PLN oraz obejmować wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. Cena powinna być podana zgodnie z załączonym
formularzem ofert tj. cena netto, podatek VAT, cena brutto.
W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „ nie udostępniać
innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.
4 ustawy o
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zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.zm) i załączone jako odrębna
część, nie złączone z ofertą w sposób trwały.
12. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za jej przedterminowe otwarcie.
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

DOTYCZĄCYCH

SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający niezwłocznie prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację, bez
ujawniania źródła zapytania.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonane
w ten sposób zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację i
są one dla nich wiążące.
4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć:






w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 16-400 Suwałki, ul. 23
Października 20, Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na zakup węgla z dowozem do miejsca
zamieszkania podopiecznym MOPS. Nie otwierać przed dniem 15 października 2008, godzina 1015”,
zamknięta koperta wewnętrzna z oznaczeniem: „Wykonawca i jego adres, nazwę zamawiającego i jego
adres, Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na zakup węgla z dowozem do miejsca
zamieszkania podopiecznym MOPS”
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach przy ul. 23 Października 20, pokój nr
7 (Sekretariat),
w terminie do dnia15 października 2008 r. do godziny 10 00.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 października 2008 r. o godzinie 1015 w siedzibie Zamawiającego w
Suwałkach ul. 23 Października 20, pok. 8.
2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
3. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, ich adresy oraz ceny oferowane i inne
elementy oferty podlegające ocenie na podstawie przyjętych kryteriów.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
1.

Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które:
1) oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w
zakresie każdego kryterium,
2) za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w
poniższym opisie, pozostałe oferty oceniane będą odpowiednio do parametru najkorzystniejszego,
3) wybór oferty zostanie dokonany na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 1 – 100
punktów.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów obliczoną w oparciu o ustalone kryteria:
„cena węgla wraz z dowozem”
- 90 pkt
,,marża”
- 10 pkt
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100.
3.

W kryterium „cena węgla wraz z dowozem” zostanie zastosowany wzór:

C =Cwn : Cwb x 90 pkt
Gdzie:
Cwn = cena brutto oferty - najniższa
Cwb = cena brutto oferty badanej
4. W kryterium ,,marża” zostanie zastosowany wzór :
M= Mn : Mb x 10 pkt
Gdzie :
Mn- marża najniższa
Mb- marża badana
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5.
6.

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką
samą ilość punktów, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą marżą.
Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana.

MOŻLIWOŚĆ ODRZUCENIA OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO JEŻELI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych;
Jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania udzielenie zamówienia;
Zawiera omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo
zamówień publicznych lub błędy w obliczaniu ceny;
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki
rachunkowej w obliczaniu ceny;
Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

O odrzuceniu oferty Zamawiający powiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie dotyczy postępowania
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Warunki umowy określa załącznik Nr 2.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez
Zamawiającego czynności do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
Wykonawcy przysługuje prawo złożenia umotywowanego, pisemnego protestu do zamawiającego w terminie 7-dni
od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
1. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3-dni przed
upływem terminu składania ofert, a uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki
sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.
2. Protest wniesiony po terminie lub poprzez podmiot nieuprawniony, Zamawiający odrzuca.
3. Protest powinien zawierać:
- wskazanie oprotestowanej czynności lub zaniechanie zamawiającego,
- żądanie protestującego,
- zwięzłe przytoczenie zarzutów,
- zwięzłe przytoczenie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
5. Wniesienie protestu możliwe jest jedynie przed zawarciem umowy.

W ZAŁĄCZENIU:
1. Oferta
2. Wzór umowy

- załącznik Nr 1
- załącznik Nr 2
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Załącznik nr 1

……………………………
Pieczęć firmy, NIP

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Suwałkach
FORMULARZ OFERTY

Proponuję wykonanie zamówienia publicznego na sprzedaż węgla z dowozem do miejsca
zamieszkania podopiecznym MOPS w Suwałkach ogłoszonego w dniu 06 października 2008r. na tablicy
ogłoszeń Ośrodka, stronie internetowej, BIP i BZP.
Oferujmy sprzedaż węgla kamiennego „orzech” wraz z dowozem na terenie miasta Suwałki w
następującej cenie :
- cena netto ……………. zł /1 tona ( słownie zł :………………………………………………………..)
- marża w ………….% ( wielkość stała) …………….zł ( słownie zł…………………………………….)
- podatek VAT ……………..zł ( słownie zł………………………………………………………………)
- cena brutto………………….zł/ 1tona ( słownie zł………………………………………………………)
o następujących parametrach :
Specyfikacja wymagań

Parametry

Wartość opałowa w kJ/kg
Zawartość siarki w %
Zawartość popiołu w %
Wilgotność
Zawartość miału

Węgiel dostarczany będzie do miejsca zamieszkania podopiecznego, wskazanego przez
Zamawiającego, w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu listy osób, którym została przyznana pomoc w
postaci opału z dowozem.
Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
Minimalna ilość opału, jaką należy uwzględnić przy dowozie podopiecznym to 500 kg.
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Oświadczam, że:
1. Spełniam warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Nie podlegam wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zapoznałem się z warunkami postępowania i wzorem umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
4. Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej żadnych
zastrzeżeń oraz uzyskałem wszystkie informacje konieczne do złożenia oferty.
5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu na składanie
ofert.
6. Przedmiot zamówienia dostarczę zgodnie z § 2 umowy.
W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do podpisania umowy
stanowiącej integralną cześć niniejszej specyfikacji, w miejscu i terminie wskazanym przez
zamawiającego.
...……………………… dnia………….

…………………………………
(podpis osoby/osób wskazanych w
doku-mentach uprawnionych/ej do
występowania w obrocie prawnym do
reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

Załączniki :
1.Dokument potwierdzający prawo do wykonywania
określonej działalności gospodarczej;
2.Aktualne zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego
oraz oddziału ZUS lub KRUS;
3.Certyfikat jakości oferowanego węgla.
4. Potwierdzona za zgodność kopia faktury zakupu węgla.

Strona 7 z 9

Załącznik nr 2
Wzór
UMOWA
Zawarta w dniu …………..2008 r. w Suwałkach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach,
ul. 23-go Października 20 reprezentowanym przez:
Marię Metelską – Dyrektora
Małgorzatę Zarzecką – Głównego Księgowego
zwanym dalej Zamawiającym
a….…………………………………………………………………………………….....................................
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
art.10 ust.1 i art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( j.t. z 2007r. Dz. U .Nr 223,
poz.1655 z późn.zm.) została zawarta umowa o następującej treści :
§1
W wyniku wyboru wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu
nieograniczonego z dnia …………………strony umowy ustalają co następuje :
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania węgla kamiennego „orzech” dla podopiecznych MOPS w Suwałkach,
pod adres wskazany przez Zamawiającego
w cenie brutto ………
zł za jedną tonę
(słownie:.................................................................................................................... ...............................)
§2
1.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w ciągu 3 dni roboczych węgla kamiennego „orzech” w
odpowiedniej ilości świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, na podstawie
listy osób wystawionej przez Zamawiającego, którym przyznano decyzją tę formę pomocy.
2. Strony ustalają, że ilość dostarczanego węgla jest zmienna, w zależności od potrzeb Zamawiającego w tym
zakresie.
§3
1.

Strony dopuszczają zmianę ceny jedynie w przypadku obniżki/wzrostu ceny zakupu u producenta węgla lub
zmiany obowiązującej stawki VAT.
2. W takim przypadku Wykonawca udokumentuje wzrost cen dostarczając potwierdzone za zgodność z oryginałem
kopie odpowiednich faktur zakupu węgla oraz kalkulację nowej ceny.
3. Oferowana cena zawiera marżę w wysokości :
-……………..%
która będzie stanowiła podstawę do kalkulacji cen w przypadku zmian cen zakupu u producenta.
§4
1.
2.

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego
Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT za wykonaną dostawę i dostarczenia potwierdzeń
odbioru węgla, zawierającymi podpis osoby odbierającej.
3. Płatność zostanie zrealizowana po wykonaniu dostawy poleceniem przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy…………………………………………………………………………………………. w terminie 14
dni od daty dostarczenia faktury VAT.
4. Wykonawca gwarantuje stałą dobrą jakość węgla, o parametrach zgodnych z dostarczoną ofertą, na każde
rozliczenie wykonania dostawy przedłoży potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa jakości
wystawionego przez producenta.
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§5
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli przez upoważnionego pracownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach w każdym czasie i miejscu z prawidłowości wykonywania dostawy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących realizowanego
zadania w formie i terminie określonym żądaniem osoby kontrolującej.

§6
Umowa została zawarta na czas określony w terminie od dnia ……………………. do dnia ………………….tj. na
okres … miesięcy
§7
W razie wystąpienia 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.
§8
1. Każda ze stron może rozwiązać umowę w okresie jej trwania z zachowaniem 2 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowej jej realizacji.
§9
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych :
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 25.000 zł,
b) w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w wykonaniu dostawy w wysokości 500 zł za każdy dzień przerwy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kara umowna nie
pokryje wysokości szkody.
§ 10
Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(j.t. z 2007r.Dz.U.Nr 223, poz.1655 z
późn.zm).
2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:

Zamawiający :
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