
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

I.  ZAMAWIAJĄCY 
Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,  35-025  Rzeszów, 
ul. Zygmuntowska 9. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
    Niniejsze  postępowanie  prowadzone  w trybie  przetargu  nieograniczonego o  wartości 
poniżej 60.000 euro zostało ogłoszone :
- od dnia  5 grudnia 2006r na portalu internetowym UZP: www.uzp.gov.pl
- od dnia 5 grudnia 2006r na stronie internetowej Zamawiającego adres: 

www.bip.wfosigw.rzeszow.pl
- od dnia  5 grudnia 2006r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, 

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w 

art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem  zamówienia  jest  sporządzenie wyceny  wartości  rynkowej  instalacji 

termicznego  przekształcania  odpadów  firmy  SEILER  (Austria) objętej  projektem 
PHARE PL 9608.02.01. CPV 93900000-7.

2. Wycenę należy sporządzić w oparciu o wizję lokalną oraz niezbędne obliczenia łącznie 
dla poszczególnych zespołów.

3. Zestawienie zespołów do określenia wartości:
a. zespół przygotowania, podawania i załadowczy odpadów,
b. zespół spalania i dopalania gazów spalinowych wraz z komorą mieszania
c. zespół odżużlania i usuwania popiołów
d. zespół odbioru ciepła z kotłem parowym i schładzaczem natryskowym
e. zespół oczyszczania spalin:

• schładzacz natryskowy
• zespół filtrów workowych
• zespół mokrego oczyszczania spalin wraz z absorberem
• zespół katalitycznego rozkładu spalin wraz z wymiennikiem ciepła 

f. instalacje elektryczne
g. instalacje sterowania, pomiarów i AKPiA
h. elementy konstrukcji nie wchodzące w skład poszczególnych zespołów.

4. Wykonawca powinien wyszczególnić przedmioty, które wchodzą w skład poszczególnych 
zespołów i  instalacji  oraz  wyszczególnić,  te  z  nich,  które  w  trakcie  przechowywania 
utraciły przydatność i nie mogą być wykorzystane.

5. Lokalizacja urządzeń – Zakłady BUMAR Łabędy w Gliwicach.
6. Dostawca urządzeń – firma austriacka SAILER Hochtemperatur Trennanlagen GmbH.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA : 
Wymagany termin wykonania zamówienia (usługi) : do 31 stycznia 2007r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  niezbędnej  do  prawidłowej 
realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie,

2) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  potencjał   techniczny,  a także 
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. (Zamawiający pozytywnie 

http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/
http://www.uzp.gov.pl/


oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca udokumentuje, 
że w ostatnich trzech latach - lub w okresie prowadzenia działalności, jeśli okres ten 
jest krótszy niż trzy lata - wykonał należycie przynajmniej 3 wyceny odpowiadające 
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia,)

3) znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia, (Zamawiający pozytywnie oceni sytuację ekonomiczną i finansową tych 
Wykonawców, którzy udokumentują w ofercie fakt posiadania środków finansowych 
lub zdolności kredytowej w kwocie odpowiadającej wysokości 1/3 wartości ceny brutto 
zaproponowanej w ofercie.)

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24 PZP.

2. Ocena  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  zostanie  dokonana  przez 
Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów określonych w 
ust.1.

Niespełnienie  któregokolwiek  z  ww.  warunków  skutkować  będzie  wykluczeniem  
Wykonawcy z postępowania (art. 24 PZP).

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1. Oświadczenie  o  zdolności  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  na  podstawie  art.44  (w  tym  art.  22  ust.  1)  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych (załącznik nr 2 do siwz).

2. Listę osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (wg. załączonego wzoru).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności  gospodarczej,  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem 
terminu składania ofert. 

W wypadku, gdy Wykonawcą jest spółka cywilna, należy do oferty dołączyć umowę 
spółki, w celu potwierdzenia reprezentacji. 
UWAGA! W przypadku złożenia oferty przez spółkę z o.o., w której zaoferowana  
cena  przewyższa  dwukrotnie  wysokość  kapitału  zakładowego,  w chwili  zawarcia  
umowy wymagane będzie przedłożenie uchwały jej wspólników (chyba, że umowa 
spółki stanowi inaczej) o zgodzie na zaciąganie takich zobowiązań (Kodeks Spółek  
Handlowych art.230). 

4. Aktualną  informację  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  w  zakresie  określonym w art.24 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.

5. Zaświadczenia  właściwego  urzędu  skarbowego  oraz  właściwego  oddziału  Zakładu 
Ubezpieczeń  Społecznych  potwierdzające  odpowiednio,  że  wykonawca  nie  zalega  z 
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności,  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  organu  podatkowego  – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Wykaz  wykonanych  w  okresie  ostatnich  3  lat  usług,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 
działalności  jest  krótszy  –  w  tym okresie,  z  podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat 
wykonania i odbiorców – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ 
Wykaz winien zawierać minimum 3 realizacje o zakresie ilościowym i  wartościowym 
zbliżonym  do  przedmiotu  zamówienia.   Do  każdej  z  wykazanych  realizacji  należy 
dołączyć referencje potwierdzające ich wykonanie.

7. Informacje  banku,  w  którym  Wykonawca  posiada  podstawowy  rachunek  bankowy, 
potwierdzającą  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową 
Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert.



8. Polisę  lub  inny  dokument  ubezpieczenia  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest 
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  wykonywanej  działalności 
gospodarczej.

9. Licencję  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  objętym zamówieniem 
publicznym.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Okres związania Wykonawców złożoną ofertą : do 29 grudnia 2006r.

VIII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Pracownikiem upoważnionym do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami jest 
Wiesław Szeliga, tel.0-17 8522344 wew.117, 
e-mail: wieslaw.szeliga@mail.wfosigw.rzeszow.pl
Ilona Tomczyk, tel.0-17 8522344 wew.126, 
e-mail: ilona.tomczyk@mail.wfosigw.rzeszow.pl

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę  należy  złożyć  wg.  formularza  ofertowego  stanowiącego  załącznik  nr  1  do 

niniejszej siwz  z wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.
      Zamawiający  dopuszcza  złożenie  oferty  i  załączników  do  oferty  na  formularzach 

sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść a także opis kolumn i 
wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez zamawiającego.

2. Oferta musi być zgodna z PZP a treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ pod rygorem 
odrzucenia oferty.

3. Oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim .
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
6. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż 

jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
7. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz nadanie załącznikom 

numerów,  a  także  połączenie  w  sposób  trwały  wszystkich  kart  oferty  
i załączników. 

8. Ofertę i wszystkie dokumenty (również te złożone na wzorach załączonych do SIWZ) 
muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną 
osoby  (osób)  upoważnionej  (upoważnionych)  do  reprezentowania  zgodnie  z formą 
reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, 
właściwym dla formy organizacyjnej.

9. Poprawki  lub zmiany w ofercie,  muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(y) 
podpisującą(e) ofertę.

10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.96 ust.3 PZP oferty składane w postępowaniu o 
zamówienie  publiczne  są  jawne  i  podlegają  udostępnieniu  od  chwili  ich  otwarcia,  z 
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeśli  Wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
10.1.  Przez  tajemnice  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  art.11  ust.4  ustawy  z  dnia  16 

kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 z dnia 8 czerwca 
993r, poz.211, z późn.zmian.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, 
iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

10.2  Stosowne  zastrzeżenie  Wykonawca  winien  złożyć  na  formularzu  ofertowym.  W 
przeciwnym razie cała oferta  zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 
postępowania.



10.3 Zamawiający zaleca,  aby informacje  zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były  przez  Wykonawcę  złożone  w  oddzielnej  wewnętrznej  kopercie z 
oznakowaniem  „tajemnica  przedsiębiorstwa”,  lub  spięte  (zszyte)  oddzielnie  od 
pozostałych, jawnych elementów oferty.

10.4.  Wykonawca  w  szczególności  nie  może  zastrzec  informacji  dotyczących  ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofercie (art.8 ust.3 PZP).

11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo  określające  zakres  tego  pełnomocnictwa,  podpisane  przez  osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

12. W  przypadku  oferty  wspólnej  należy  wymienić  z  nazwy  z  określeniem  siedziby  – 
wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.

13. Załączniki i dokumenty należy sporządzić wg wzorów i wymogów SIWZ.
Niedopuszczalne są modyfikacje,  które zmieniłyby treść oświadczeń, informacji  oraz  
warunków podanych w zapisach niniejszej SIWZ.

14. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Wykonawca  powinien  umieścić  ofertę  w  zamkniętej  w  kopercie  (opakowaniu)  

zaadresowanej w niżej podany sposób:
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Zygmuntowska 9
35-025 Rzeszów

oraz opisanej:
„Sporządzenie wyceny  instalacji termicznego przekształcania odpadów” .

       z pieczątką Wykonawcy.
2. Ofertę  wraz  z  załączonymi  dokumentami  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego: 

Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Rzeszowie 
ul. Zygmuntowska 9 - sekretariat w terminie do dnia 20 grudnia 2006r. do godziny 1100. 
Decyduje data i godzina wpływu oferty.

3. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2006r o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego.
5. Po  otwarciu  oferty  Zamawiający  poda  imię  i  nazwisko,  nazwę  firmy  oraz  adres 

Wykonawcy,  którego  oferta  jest  otwierana,  a  także  informacje  dotyczące  ceny oferty, 
terminu wykonania zamówienia publicznego, warunków płatności zawartych w ofercie.

6. W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert,  na jego wniosek 
Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert.

7. Po upływie terminu składania ofert,  wykonawca nie może wycofać oferty ani dokonać 
zmian.

8. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez ich otwarcia. 
9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 

wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z ewentualnej modyfikacji treści SIWZ. 
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którym przekazano SIWZ.
10. Oferty  są  jawne  od  chwili  ich  otwarcia.  Jeżeli  oferta  zawiera  informacje  stanowiące 

tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawca może – nie później niż w terminie składania ofert - zastrzec, że 
informacje te nie mogą być udostępniane. 
UWAGA:
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. 



XI. SPOSÓB OBLICZANIA CENY.
1. Cena oferty netto i brutto powinna być podana w PLN liczbowo i słownie
2. Oferowana cena winna uwzględniać wszystkie składniki kosztów związane z realizacją 

zamówienia,  jakie  występują  w  całym  okresie  realizacji  zamówienia.  Wynagrodzenie 
Wykonawcy za realizację zamówienia nie będzie podlegać żadnym zmianom.

XII. KRYTERIA  OCENY  OFERT
1. Komisja przetargowa dokona oceny ofert wybierając ofertę najkorzystniejszą w oparciu 

o kryterium : „cena”.
2. Zasady oceny ofert wg ustalonego kryterium: 
            - cena - znaczenie kryterium - 100% ( 1% = 1 pkt)
     Wartość punktowa badanej oferty: 

                                                                                               
                                    cena najniższa spośród badanych ofert

           C =                                                               x100  
                                                 cena oferty badanej
1. Punkty przyznane przez poszczególnych członków komisji podlegają sumowaniu.

2. Jeżeli  Zamawiający  nie  będzie  mógł  dokonać  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  ze 
względu  na  to,  że  zostały  złożone  oferty  o  takiej  samej  cenie,  Zamawiający  wezwie 
Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia  –  w  terminie  określonym  przez 
Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIII. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW – informacje o formalnościach jakie powinny 
zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia 
publicznego.
1. Zamawiający  po  dokonaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  powiadomi  na  piśmie  o 

wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę 
(firmy) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru. Informację 
tę  Zamawiający  zamieści  również  na  portalu  internetowy  UZP,  na  własnej  stronie 
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń).

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana , uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba 
że zachodzą przesłanki , o których mowa w art.93 ust.1 PZP.

4. Umowa  zostanie  zawarta  w  terminie  nie  krótszym  niż  7  dni  od  dnia  przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed upływem terminu związania ofertą w siedzibie 
Zamawiającego. 

XIV. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
1. Termin zawarcia umowy : do dnia 29 grudnia 2006r.
2. Zasady i  termin płatności  :  płatne przelewem w ciągu 14 dni  od daty otrzymania 

faktury .
3. Termin realizacji zamówienia : do 31 stycznia 2007r.

XV.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCOM W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
doznał  lub  może  doznać  uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego 
przepisów  ustawy Prawo  zamówień  publicznych  przysługują  środki  ochrony  prawnej 
przewidziane w Dziale VI art.179 – 183 PZP tj. protest.



Załączniki:
Zał. Nr 1 – formularz ofertowy
Zał. Nr 2 – oświadczenie wykonawcy
Zał. Nr 3 - wykaz wykonanych usług



Załącznik nr 1 do SIWZ
…………………
Pieczęć firmowa

FORMULARZ   OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym,

Firma …………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres wykonawcy)

przedstawia  ofertę  w  postępowaniu  na  „Sporządzenie wyceny  wartości  rynkowej  instalacji 
termicznego przekształcania odpadów firmy SEILER (Austria)”
za cenę netto …………………..zł
słownie ……………………………

za cenę brutto …………………zł
słownie ……………………………

zgodnie z załączonym do oferty formularzem cenowym. 

1. Oświadczamy, że :
• zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,
• usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.,

2. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr…. do 
nr  ….stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o  zwalczaniu 
nieuczciwej  konkurencji  i  jako  takie  nie  mogą  być  udostępniane  innym  uczestnikom 
postępowania.

4. Akceptujemy:
• istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy;
• wskazany w siwz termin związania ofertą,
• termin  płatności  faktury na  14  dni  licząc  od  dnia  dostarczenia  faktury do  WFOŚiGW w 

Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 9.

DANE WYKONAWCY:
Adres…………………………………………………………………………………
Kod: …………………………………………………………………………………
Tel/fax……………………………………………………………………………….
REGON: …………………………………………………………………………….
INTERNET http:// ………………………………………………………………….
e-mail ……………………………………………………………………………….

………………….., dnia ………………… ……………………………………
(podpis  osoby/osób  wskazanych  w 
dokumencie,  uprawnionej/uprawnionych 
do  występowania  w  obrocie  prawnym 
reprezentowania  Wykonawcy i  składania 
oświadczeń woli w jego imieniu)



Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sporządzenie wyceny wartości 
rynkowej  instalacji  termicznego  przekształcania  odpadów  firmy  SEILER  (Austria)” 
oświadczamy, że:

............................................................................
(nazwa Wykonawcy)

1. posiada  uprawnienia  do  wykonania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  potencjał  techniczny,  a  także 
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia;

4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie  Wykonawca oświadcza,  iż  zapoznał  się ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia.

............................................................... ........................................................
(miejscowość, data)                                 podpis osoby/osób upoważnionych 

         do reprezentowania Wykonawcy



Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy :

1. ...............................................................................................

2. ...............................................................................................

3. ...............................................................................................

4. ...............................................................................................

5. ...............................................................................................

............................................................... ........................................................
(miejscowość, data)                                 podpis osoby/osób upoważnionych 

                 do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 3 do SIWZ

        ..............................................                                 
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie  przetargu  nieograniczonego  na  „Sporządzenie wyceny  wartości  rynkowej 
instalacji  termicznego przekształcania  odpadów firmy SEILER (Austria)”  w imieniu 
Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/my, wykaz wykonanych usług:

LP. Nazwa i adres 
Zleceniodawcy Opis usługi Termin wykonania

Wartość
(w zł brutto)

  1.

2.

3.

4.

5.

                                                         ...................................................................................
                                                                                 (pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych

                                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy)  



Projekt umowy
UMOWA  NR ..........

W dniu ..................... w Rzeszowie pomiędzy:

 Wojewódzkim Funduszem  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 
 35-025 Rzeszów ul. Zygmuntowska 9 , NIP 813-10-96-967, REGON 690253301 zwanym 
dalej w tekście umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. Lesława Budzisza                -   Prezesa Zarządu
2. Bogusława Płodzienia          -  Z-ca Prezesa Zarządu 

a ...................................................................................................................NIP, REGON, KRS
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

zwanym dalej w tekście umowy "Wykonawcą" reprezentowanym przez:
 
1. ........................................................................................................................                

2......................................................................................................................... .
                                             (imiona, nazwiska, stanowiska umocowanych przedstawicieli)

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem  umowy  jest sporządzenie wyceny  wartości  rynkowej  instalacji 

termicznego przekształcania odpadów firmy SEILER (Austria) objętej projektem 
PHARE PL 9608.02.01. CPV 93900000-7.

2. Wycena winna zostać sporządzona w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach.
3. Termin realizacji zamówienia – do 31 stycznia 2007r.

§ 2
1. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi po zrealizowaniu całości zamówienia i wystawieniu 

faktury VAT, płatna w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
2. Płatność nastąpi przelewem na konto…………………………………..

§ 3
1. W  wypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  Wykonawca 

zobowiązany będzie  do  zapłaty na  rzecz  Zamawiającego  kary umownej  w wysokości 
0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający  zobowiązany będzie  do  zapłaty  na  rzecz  Wykonawcy kary  umownej  w 
wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w jego odbiorze.

3. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w ust. 1 i 2, nie pokrywają szkody, stronom 
przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 4
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§ 5



W kwestiach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie mieć będą przepisu Kodeksu 
Cywilnego.

§ 6
Umowa niniejsza obowiązuje od daty jej podpisania.

§ 7
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu 
właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 8
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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