
Dodatek nr 2 do SIWZ
WzrSr formularza ofertv

(pieczgi adresowa firmy oferenta)

OFERTA
Znmawiniqcy:.
Przedsiqbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. zo.o.
ul. Granicma 1,05-200 Wolomin
tel./fax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58

Dane dotyczqce oferenta:
Nazwa:.
Siedziba:.
Nr telefonu/fax:...
Nr NIP.
Nr REGON

Skladamy niniej szq ofertE na:
,,sukcesywnq dostawg ariykuhiw biurowych i tonerdw do drakatek nfl potrzeby

Przedsi7biorstwa Wodoctqgdw i Kanalizacji Sp. zo.o. w Wolomini.e"

Oferujemy uslugg spelniaj4c4 wymagania SIW Z za:

WartoSi neffo
(slownie:... zt)

il

WartoSd podatku VAT

Warto56 brutto

ZL

(slownie: -.......2N)

Zalqcznikdo Oferty rvypelniony ,oDodatek nr 1 do SIWZ - Opis techniczny'.

Termin zwiqzanraofertq60 dni. Bieg terminu rczpoczyta sig wraz z uplywem terminu skladania
ofert.

Oiwiadczamy,2e:
1. Akceptujerny wskazany w SIWZ czas zwiqzania ofertq.
2. Zapoznaliimy siq z projehem umow i nie wnosinry do niego Zafurych uwag, w przypadku wyboru naszej oferty

zobowiqzujemy sig do zawarcia umowy na wy2ej wymienionych wurunkach w mieiscu i terminie Wznaczoltym
przez Zamawiajqcego.

3. Integralnqczgsciqoferty sqwszystkie zalqczniki do oferty Wmaganew specyfikacii jako niezbqdne.

Miejsce idata.

Podpis osoby lub ostib Jigurujqcych w rcjestrach lab wpisie do ewidcncji bb we wlaScfuiym pelnomocniawie uprawnionych do zacigania

zobowiqzafi

.zl
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fuieczgd adresowa firmy oferenta)

OSWT.qDCZEI\[E

Przystgpujqc do postqpowania w sprawie udzielenia

,sukcesywnq dostnwg artyfru&frw biurowych i tonenfw

Przedsigbiorstwa Woiloe@dw i Kunalizacii Sp. zo-o- w Wi

w imieniu reprezentowanej ptwze mnie firmy

oSwiadczam,2e:

zapoznalelorr sig ze specyfikacj4 istotnych warunk6w

uzyskalem konieczne informacje i wyja$nienia do przygotowania

Po&& osoby lub osdbftg.taiqLycht tejetrch lubttptsie do ewillencii fub wewlo$chrynr

zobott'i4zai

na potrzeby

doz&iryania



(piecz96 adresowa firmy oferenta)

oSwr,q.DCZEI{IE

o brakp podstaw do wykluczenia z udzialu w

Przystepujqp do postgpowania o udzielenie zam6wienia na

nsukcesynq dostawg aftyknk1w biuroutych i tonerdw

Przedsigbiarstwa Wodoeiqdw i Knnalizacii Sp. zo.o. w Wolomi'

ja (imie i nazwisko)................

w imieniu reprezentowanej g,rzeze mnie firmy

oSwtadczam,2e:

nie podlegamy wykluozeniu z postEpowania na podstawie

Regulaminu Udzielania Zam6wierl przez PrzcdsiEbiorstwo W

z siedzibqwWolondnte,

Miejsce i data.........

Pa@i:t osoby lub udb figaruj qcych w 4jench W Wfuie do ewf,funcii lub we wfficitttynt

zobot iqurt

wykluczenia

n& potrzeby

w $ 1 0
Sp. z o.o.

do ztciryania
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Dodatek nr 5 do SIWZ
Wz6r umowv

(pieczqi adresowa firmy oferenta)

UMOWA nr.............
o dostawp artykul6w biurowych i tonerdw do drukarek

(dalej zlNanaUmowq)

zawartaw dniu r. w Wolominie pomigdzy

reprezentowanym ptzez:

zw arrym dalej,,DO S TAWCA",
a

Przedsigbiorstwem Wodociqgrfw i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibqw Wolominie, przy ulicy

Granicznej 1, wpisanym do rejestru przedsigbiorc6w S4du Rejonowego dla m.st. Warszawy w

Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego, pod numerem KRS

0000002980, NIP 1250005499, posiadaj4cym kapital zaHadowy 63 914 500,00 zl,

reprezentowanym ptzez:

Jacka Maleckiego - Prezesa Zarzqily
Wojciecha Jankowskiego - Czlonka Zarzqdu

zw any m dalej,,ZAMAWIAJAC YM",

Na podstawie dokonanego przez Zamawnjqcego wybom Oferty Dostawcy, w postgpowaniu o

udzielenie zam6wienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o
postgpowanie wewngtrznego Regulaminu Udzielenia Zamovmen, zostzJa zawarta umowa
nastgpuj4cej treSci:

s 1
Zakres Umowy

1. Dostawca zobowiqzge sig do wykonania na rzecz Zamawiajry,ego ,,Przedmiotu
Zam6wienia" p.t.: ,rsukcesywna dostawa artykul6w biurowych i tonerdw do drukarek na
potrzeby Przedsigbiorstwa Wodociryfw i Kanuliza$i Sp. z o.o. w Wolominie"

2. Dostawca zobowiq.zuje sig do sukcesywnej sprzedairy i dostawy zam6wionych przez
Zanavmajqcego artykul6w biurowych, toner6w i cardgridge do drukarek, zwanych w
dalszej czE5ci ,,mateiilatni" vtyszczeg6lnionymi w ZaLqczruku nl 1 do Umowy,
stanowiqcego integralnqczefif umowy.

3. Zatnawiajqcy informuje, iZ iloSci zamawianych material6w wskazane w Zalqczsiku nr 1 do
niniejszej umowy stanowi4 jedynie orientacyjne, przyblihone wielkoiici i zastrzega sobie
moZliwoSd zmniejszenia wielko5ci zam6wienia wedhrg aktualnie wystEpuj4cych potrzeb.

s 2
Termin realizacji amowY

Zam6wienie (dostawa) bEdzie realizowana w terminie od daty podpisania umowy przez obie

strony do dnia 31 grudnia 2012 roku lub do wyczerpania w caloSci zam6wienia na podstawie

zam6wie{ cz4stkowych skladanych przez Zamaw ia1 qce go .
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1 .

2.

J .

4.

$ 3
Re al izacj a p r ze dmiotu umowY

Realizacja niniejszego zam6wienia odbywa6 siQ bEdzie na podstawie zan6wiett
cz4stkowychzglaszanych pisemnie, faksem lub droga elektronicznq przez ZamawiajEcego
do Dostawcy.
Dostawy cz4stkowe bgd4 realizowane w ilo5ciach i do lokalizacji wskazanych ptzez

Zamawiajqcego (siedziba PWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna l, 05-200 Wolomin) w terminie

do 5 dni od otrzymaniazam6wienia cz4stkowego przez WykonawcA.
Doktradna data dostawy uzgodniona bqdzie porniqdzy Dostawc4 a Zanavtiaiqcym
telefonicznie.
Odbi6r towaru bgdzie nastEpowal w lokalizacji wskazanei przez Zamawialqcego na
podstawie protokotu dostawy. Brak protokolu dostawy mohe by6 podstaw4 do odmowy
przyjqcia dostawy. Podpisany przez obydwie strony protok6l dostawy stanowi podstawp

do wystawienia przez WykonawcE faktury VAT.

s 4
Mieisce i warunki dostawY

Dostawca jest zobowiqzarty we wlasnym zakresie (wlasnym transportem) do dostarczenia

zam5wienia oraz zorgatizowania rozladunku na wlasny koszt, odpowiedzialno56 i ryzyko
do pomieszczenia magzynowego, zlokalizowanego w siedzibie PrzedsiEbiorstwa

Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. zo.o. przy ul. Granicznej 1 w Wolominie.

Zaszkody wynikle w czasie transportu odpowiedzialno56 ponosi Dostawca.

Dostawa dodatkowo obejmuje wszelkie czynnoSci zwiryane z rozladttnl<tem i zloZeniem

zam6wionego towaru w miej sce wskazane przez Zamawiajqce go.

Zanawialqcy sprawdzi zgodnoS6 dostawy pod wzglEdem asort5rmentowym, iloSciowym i
jakoSciowym w miejscu dostawy. Ewentualne reklamacje dotyczqce dostawy nale?y

zglosi6 Dostawcy do 30 dni od otrrymwiadostawy, kt6rej reklamacja dotyczy.

W przypadku niezgodnoSci asortymentu, w tym co do iloSci lub jako6ci, Dostawca winien

riezwtocznte nie p62niej ruZw terminie do 7 dni dostwczyl na wlasny koszt towar zgodny

zzan6wieriem.
W syhracji jak opisana w pkt.5 Zamawialqcy przyirne fakttnq VAT dopiero po

dostarczeniu material6w zgodnych z zamlwieniem cz4stkowlrn-

s s
Wynagrodzenie

Wysoko56 wynagrodzeria za wykonanie ,,Przedmiotu Zan6wienia", Shony ustalaj4 na
podstawie Oferty Dostawcy.
Za wykonarrie ustug Dostawcy przystuguje orl Zamaviqqcego wynagrodzenie w
wysokoSci:

WartoSd netto

WartoSd podatku VAT

Warto5d brutto

zl)
zl

(s lownie:  . . . . - . . .21)

Wartoff wynagrodzenia podana w pld. 2 jestwartosciqmaksymaln4umowy.

Rzeczywista wartoSd umowy bgdzie sumq wartoSci zrealizowanych zam6wief
cz4stkowych skladanych sukcesywni e przez Zamawiqqcego -
Strony ustalajq i2 w przypadku niewykorzystania przez Zartaviajqcego caloSci

zanawianych material6w, niezrealizowana czE{c z dniem 31 grudnia 2012 roku ulega
anulowaniu.

1 .

2.
3 .

4.

5 .

6.

l .

2.

.zl

zl

J .

4.

5 .
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6. Dostawca oSwiadcza, i2 ceny poszczeg6lnych material6w s4 stale ptzez caly okres
obowi4.zywania umowy, nie podlegaj4 negocjacji i waloryzacji cen oruz zawietaiq

wszelkie koszty zwiryane z rcalizacja umowy, w tym transport, ubezpieczenia na czas

transportu.
Zaplata wynagrodzenia za dostawy cz4stkowe zostanie nealizowana kazdorazowo
prielewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej falfiry
VAT wraz z potwierdzonym przez Zamaviajqcego protokolem dostawy. Termin ten
bgdzie przedtuaany o czas niezbEdny do usuniEcia niezgodno5ci lub wad. Wynagrodzenie
nast4li przelewem na rachunek bankowy Dostawcy

$ 6
Gwarancie, reklamacie

Dostawca udziela 12 miesigcznej gwarancji na dostarczone materialy, liczqc od dnia

odbioru, za wyj4tkiem material6w, kt6re posiadaj4 okreSlonq WZez producenta gwarancjq

dlurzszqruZ 1 2 miesiEcy.
Dostawca oSwiadcza, i2 wszystkie artykuly objgte niniejszq umow4 s4 fabrycznie nowe,

nieuzywane i spelniaj4 postawione przez Zarnawiaiqcego warunki techniczne wskazane w

Zalqczntkunr I do Umowy,
W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach Dostawca moze zvtr6ci(, siQ do

Zamaviajqcego o mozliwoSi dostawy material6w innych od wskazanych w Zalqczrukunr

1 do Umowy, podaj4c faktyczne uzasadnienie.
Za;p1tiana, o kt6rej mowa w ust 3 moae nastqpid tylko i wyl4cznie w szczeg6lnie

uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Dostawcy, po uzyskaniu zgody

Zanawiajqcego z zachowaniem zasady, i2 towary podlegajqce zamianie nie s4 gorsze od

tych wyszczeg6lnionych w Zalqczntku nr 1 i spelniaj4 wszelkie parametry techniczne i
jakoSciowe. Zgoda Zamavnajqcego na zalnrtiang, o kt6rej mowa w ust. 3 wymaga formy

pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
Nie spelnienie warunk6w jakoSciowych i technicznych, o kt6rych mowa powyZej bqdzie

stanowi6 podstawg do Z4dania przez Zanawiajqcego, wymiany dostarczonych material6w

w terminie 7 dni od daty z$oszenia wady. Brak ze strony Dostawcy stosownego dzia\ania

bEdzie podstaw4do naliczenia kar umownych, o kt6rych mowa w $ 9.
Zanawiajqcy, w przypadku wystqpienia przeslanek, o kt6rych mowa w pkt. 5 ma prawo

Lqda(, wymiany pozostalej, niewykorzystanej czpfci dostawy w ramach danego materialu

w terminie 14 dni od daty zgloszenia.

$ 7
Obowiqzki Stron

Dostawca zobowiq,zuje sig do:
- dostarczenia zam6wionych material6w w ilo5ciach i na adres wskazany przez

Zamawiajqcego z zachowariem nale4rtej starannoSci gwarantuj4cej wysoki poziom
jakoSci dostaw, z zalqczonym protokolem odbioru, zawierajqcym niLZwQ i adres dostawcy i
odbiorcy, wykaz dostarczonych material6w zich iloSci4 rodzaiem i typem;
- dostarczenia wszystkich material6w objEtych zam6wieniem, fabrycznie nowych
(nieuZywanych), wolnych od wad, kompletnych, oryginalnie zapakowanych, nie

nosz4cych Slad6w otwierania;
- dostarczenia we wlasnym zakresie (wlasnym hansportem) i rozladunku zan6wien
czqstkowych.
Zarnawiqqcy zobowiqzany jest do:
- odbierania zam6wionych material6w w miejscu i czasie uzgodnionym z Wykonawc4.

7.

1 .

2.

3 .

4.

5 .

6.

1 .

2.
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$ 8
Odstryienie od umowy

1. Opr6cz przypadk6w wymienionych w treSci tytutu XV Kodeksu Cywilnego
Zamawiajqcemu przysluguje prawo odstqpienia od umowy w sytuacjach rahqcego
nffuszsnia przez Dostawcq postanowieri niniejszej Umowy. Prawo odst4pienia przystuguje
Zamawiajqcemu w terminie 21 dni od daty wezvtaria Dostawcy do zaprzestatianaruszef.

2. Zamavmajqcy mohe rozwiqzat UmowE bez zachc>wania termin6w wlpowiedzenia w
przypadku raaqcego nie wywiqgywania siEprzez Wykonawc1zzobovi4Tari umownych.

3. W pr4rpadku odstqpienia od umowy w zwi4.zku z zaistnieriem przeslanki wskazanej w pkt.
1, pkt. 2 Wykonawcamoze Zqdaf wynagrodzeniaz t5rtulu wykonania czgSci umowy.

$ e
Kary umowne

1. Dostawca zapNaci Zamawialqcemu kary umowne:
a) w wysokoilci lYo wartoSci brutto riercealizowanej czgSci dostawy za kuhdy dzieft

op6Znienia lub dostawE z naruszeniem zasad okreSlonych w $ 4 umowy;
b) w wysokofici l% wartoSci brutto tej czpSci dostawy, co do kt6rej Zamawiajqcy

zglosrt wady zakaZdy dzieh op6Znienia w realizacji postanowieri umowy, o kt6rych
mowaw$6umowy;

c) w wysokoSci l\Yo wartoSci umowy brutto, o kt6rej mowa w $ 5, ztyfrlf.u odstqpienia
odumowyprzezZamawiajqcegozprzyczynle?qcychpostronieWykonawcy.

2. Kary umowne mogqby6 potr4cane z wynagrodzeniaDostawcy, na co ten wyruhazgodE.
3. Op62nienie w zaplacie faktury rodzi po stronie Zamawiajqcego obowiq,zek zaplaty odsetek

ustawowych.
4. Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzer,ria odszkodowania uzupelniaj4cego

przenoszqcego wysokoS6 kar umownych do wysokoficirzeczywiScie poniesionej szkody.

s 1 0
Zmiany w umowie

Zmiarry niniejszej umowy wymagajE dla swej waZno5ci formy pisemnej w postaci aneksu, pod

rygo,rem niewaznosci.

s 1 1
spory

1. Strony bgd4 dqzyty do polubownego za\atwiena spor6w mogqcych powstai w rwiryku z
Umow4

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sq zobowiq.zane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

3. ReklamacjE wykonuje siE poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na
piSmie.

4. Strona, do kt6rej wplynglo roszczenie ma obowiq.zek do pisemnego ustosunkowania sip do
zgloszonego roszczenia w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia.

5. W razie odmowy vznania roszczeri4 wzglgdnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o
kt6rym mowa w ust. 4, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystqpienia na drogg
s4dow4.

6. Wszelkie spory wynikajqce z niniejszej umowy rozstrzyganebgdqprzez s4d powszechny
wlaSciwy miej scowo dIa Zanawiaj qcego.

s 1 2
Nadz6r

1. Nadz6r nad prawidlow4realizacjeumowy ze strony Zamawialqcego, bgdzie pelnila:
- Pani Janina Salariska, tel. 22 776 21 21,776 33 58

'.2. Nadz6r nad prawidlowqrealizacj4umowy ze strony Dostawcy, bEdzie pelnil:
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$ 1 3
Pr"ppAfy korteowe

l. W sprawach nieuregulowanych w Umowie ustosowanie majq
Cywilnego.

2. Shony zobowiq_zujq sig wzajernnie do zawiadamiania drugiej Stony o tazdorazowej
anianie adresu wskaziilnego w niniejszej Umowie. Dorqczenie pod y przez
Strong, w przypadku odeslania zwrofirego przezpocztE przesylki podany adres
uwain sig za skuteczne z udywem si6dmego dnta licz4s od dnia
wyslani4 jeZeli pruesylka nie zostala podjeta przez adresata, bez
niepodjgcia.

po dniu

Adresy do dorQczef:
DOSTAWCA:

ZAMAWIAJdCY:

Przedsigbiorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1
05-200 Wolomin

a
J .

4.
5.

W prz5rpadku wyst4pienia tudnoSci z interpretacje umowy Zamawiaj
siE posilkowac postanowienianri oferty i specyfikacji istohych

Zalrymtknr 1 - Szczeg6lowy wykaz artykul6w biurowych i toner6w do

I

. . .  .  t . . . . . . . . .  . . . . .
I

UmowE sporzqdzono w 2 jednobrznriqpych egzemplarzach po 1 dla
Zalqcn:Ir- stanowi integraln1 czg*i niniej szej rxnowy:

Kodeksu

przycTwQ
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Dodatek nr 6 do SIWZ
Wz6r upowaZnienia

(piecz96 adresowa firmy oferenta)

UPOWAZMENIE

Nazwa:.
Siedziba:
Adres:
Telefony:
Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji: .....
Upowaznionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz innych
dokument6w mviqzanych z postgpowaniem w sprawie udzielenia zam6wienia na

,,Sukcesywnq dostawg afikulfw biurowych i toneriw do drukarek ns potrzeby
Przedsigbiorstwa Wodociqgfw i Kanalizacji Sp, z o.o. w Wolominie"

i podejmowaniadecyzjiw imieniu firmy jest:

1. Upowainiamy ZanawiEqcego, lub jego upowaznionych przedstawicieli
do przeprowadzetia badan maj4cych na celu sprawdzenie doSwiadczeri, dokument6w
i przedstawionych informacji oraz do wyjaSnienia wszystkich aspekt6w zgloszonej oferty.

2. Deklarujemy, 2e wszystkie oSwiadczenia i informacje zarcieszczone w ofercie
izalqczrtrkach s4aktualne, kompletne i zgodne zprawdq.

Podpis osoby lub ostib Jigurajqcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlaiciurym pelnonocnictwie uprawnionych do

zaeiryania zobowiqzafi
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