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OŚWIADCZENIE NR 1
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego pod nazwą.:
„SUKCESYWNA DOSTAWA WŁAZÓW KANAŁOWYCH I WPUSTÓW ULICZNYCH”
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy oświadczam(y), że:
1. Zobowiązujemy się wykonywać przedmiot zamówienia przez okres 12 miesięcy od daty
zawarcia umowy.
2. Termin płatności naszych faktur określamy na 30 dni od daty dostarczenia zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
4. Uzyskaliśmy od zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego
sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia.
5. Wzór umowy o wykonanie zamówienia stanowiący część SIWZ został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się (w przypadku dokonania wyboru naszej oferty) do
podpisania umowy w takim brzmieniu - z uwzględnieniem warunków naszej oferty
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Włazy kanałowe i wpusty uliczne będą oznaczone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
124-2 – dotyczy części nr 1 i części nr 2.
7. Włazy kanałowe i wpusty uliczne wykonane zostaną zgodnie z normą PN-EN 124-1
„Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego – Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości
użytkowe i metody badań” i będą spełniać wymagania normy PN–EN 124-2 –„Zwieńczenia
wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego
– Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z żeliwa”– dotyczy
części nr 1 i części nr 2.
Na potwierdzenie tego zobowiązujemy się niezwłocznie na telefoniczne wezwanie
zamawiającego, dostarczyć stosowne deklaracje właściwości użytkowych na gotowy wyrób.
8. Dla włazów kanałowych i wpustów ulicznych wystawione są aktualne certyfikaty
potwierdzające zgodność własności wyrobu z PN - EN 124-2 wydane przez jednostki
certyfikujące posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki
akredytującej będącej sygnatariuszem porozumień EA MLA, IAF MLA – dotyczy części nr
1 i części nr 2.
Na potwierdzenie tego zobowiązujemy się niezwłocznie na telefoniczne wezwanie
zamawiającego, dostarczyć stosowne certyfikaty potwierdzające zgodność własności wyrobu
z PN - EN 124-2.
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9. Włazy kanałowe i wpusty uliczne w pełni spełniają rozwiązania techniczno – materiałowe
dla włazów kanałowych i wpustów ulicznych wyszczególnione w rozdziale II pkt. 1 SIWZ.
10. Zobowiązujemy się przekazać Zamawiającemu instrukcję montażu i użytkowania włazów
kanałowych i wpustów ulicznych.
11. Udzielamy min. 36 miesięcy gwarancji na włazy kanałowe i wpusty uliczne od daty
sprzedaży.
12. W okresie udzielonej gwarancji zobowiązujemy się ponosić wszelkie koszty związane
z utrzymaniem gwarancji, w tym m.in. koszty wszelkich czynności serwisowych, robót
budowlanych, koszty zajęcia pasa drogowego. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych
kosztów.
13. Czas reakcji naszego serwisu gwarancyjnego na standardowe zgłoszenie Zamawiającego
przesłane faksem lub emailem będzie wynosił max. 96 godzin od momentu przesłania
zgłoszenia. W sytuacjach awaryjnych czas reakcji serwisu natychmiastowy.
14. Jesteśmy / nie jesteśmy* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) – nasz
NIP - ……………………………….

REGON - ……………………………….

15. Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: cenę netto,
podatek VAT, koszty transportu do Zamawiającego, koszty załadunku, rozładunku, itp.
16. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:
Nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby do kontaktu:
...……………………………………………………………………..………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………………………………………………………...
Email ……………………………………………………………………..………………….
17. Informacja o podwykonawcach.......................................................................................................
18. Wskazuję, że oświadczenia lub dokumenty dotyczące wykonawcy, o których mowa
w rozdziale III pkt. 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia są dostępne w formie
elektronicznej w bezpłatnej bazie danych pod następującym adresem internetowym:
…………………………………………………………………………………………
19. Nasza oferta zawiera .................. ponumerowanych stron;
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