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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedzialnoéciq
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej zaméwienia sektorowego

nie przekraczajqcej kwoty 428.000 euro.
1. Nazwa postepowania: has“ (lo/7'74 .

,,0dbi6r, transport i zagospodarowanie (poprzez odzysk lub unieszkodliwienie)
ustabilizowanych komunalnych osadéw éciekowych o kodzie 19 08 05,
z oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku.”

Numer postepowania: 12lTO/2020

2. specyfikacje, warunkéw zaméwienia sporzadzii:
Imie i nazwisko: Janusz Kubek Dnia — 12.08.2020 r.
Podpis: //;4’€¢-s=. W

3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwiérdzii pod wzgledem technicznym:
lmie i nazwisko: Tomasz Urbanski kier dz. TO Dnia - 16:!!32020 r.
Podpis: 7" Mw .5 Lu ‘ \

4. specyfikacje. warunkéw zaméwienia zatwierdzii:
lmie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy Dnia - r.
Podpis:

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: 1,) .2 ’
Imie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — RadcaW Dnia -//.".. 1.0319 {:35}:
Podpis: I // /

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzi'yty’ /
Imie i nazwisko: Pawei Hryciéw - Prezes/Zlajz'add Spéiki. Dnia - . .. .. . r.
Podpis:

Integralna czeéé niniejszej SWZ stanowiq wzvgnastepujqcych dokumentéwlzaiqcznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzia! 1: ZAMA WIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Sp<5§ka z ograniczona odpowiedzialnoécia,

ul. Artyleryjska 3, 78—100 Koiobrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
Tel./Fax. + 48 94 35 232-92, REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.

1.2. Adres strony internetowej Zamawiajqcego; www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
1.3. Og1oszenie o wszczeciu postepowania zostab zamieszczone na stronie internetowej BIP

Zamawiajacego.

Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

ZAMOWIENIE SEKTOROWE.

Postepowanie o udzielenie powszego zamowienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedural udzielania zaméwiefi przez MVWK Sp. z o. o. w Kmobrzegu - Za1acznik nr 1 do Uchwa1y Nr
134/2019 Zarzadu Spéiki MVVIK Sp. z 0.0. w Kolobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdziaf 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

,,0dbiér, transport i zagospodarowanie (poprzez odzysk Iub unieszkodliwienie) ustabilizowanych
komunalnych osadéw éciekowych o kodzie 19 08 05, z oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku.”
Postepowanie nr 12ITOI2020

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé charakter
pisemny, faksu Iub formo elektroniczna. Przed terminem sk+adania ofert Mkonawcy winni zapoznac Sig
z treécia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie z caloéciq udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sk1ada sie, pod rygorem niewaZnoéci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie wyraZa zgody
na z1oZenie oferty w postaci elektronicznej.

2. Pemomocnictwo do podpisania ofem winno byé dolqczone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentéw zaiqczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzia1a|noéci gospodarczej). Pemomocnictwo winno byc': dolaczone w oryginale Iub kopii
poéwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte, w kopercie, ktéra bedzie zaadresowana: lnazwa i adres
Zamawiajqcego/ oraz bedzie posiadaé nastepujace oznaczenie: -

OFERTA ,,Odbi6r, transport i zagospodarowanie (poprzez odzysk Iub unieszkodliwienie)
ustabilizowanych komunalnych osadéw éciekowych o kodzie 19 08 05, z oczyszczalni éciekow w
Korzyécienku.” Postepowanie nr 12IT0/2020

NIE OTWIERAC PRZED $5.93....2020 r. do GODZ. 14.00

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany lub wycofaé z1oZona oferte przed uplywem terminu
skladania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli
Wykonawca nie poZniej ni2 w terminie sk’radania ofert zastrzegi, 2e nie mogq one byé
udostepniane.
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Rozdzial 6: OFERTY CZES'CIOWE:
Oferta nie musi obejmowaé catoéc’: zaméwienia. dopuszcza sie. sk4adanie ofert czeéciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci z#ozenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEtNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac’: sie Wykonawcy, ktérzy spemiajq nastepujace warunki
dotyczqce:

a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dziatalnoéci lub czynnoéci, je'zeli ustawy
nakiadaja obowiqzek posiadania takich uprawnieh,

b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjaJem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMA CJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU:

Wykonawca zaiaczy nastepujace dokumenty potwierdzajace spemienie warunkéw udziaiu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

Formularz oferty — zamcznik nr 1 do SWZ.
Podpisany opis przedmiotu zaméwienia - za¥acznik nr 2 do SWZ.i zaficznik nr 6 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zalqcznik nr 3 do SWZ.
Oéwiadczenie o spetnieniu warunkow udzia+u w postepowaniu — zamcznik nr 4 do SWZ.
Wykaz zrealizowanych w ciqgu ostatnich 5 lat, to znaczy zakoficzonych przed upilywem terminu
sktadania ofert, a jeieli okres prowadzenia dzia’talnoéci jest krétszy - w tym okresie, 1
uslug, za{qcznik nr 5 do SW2.

6. N<tualny odpis z wlasciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaflalnoéci
gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
istwierdzajqce, 2e zakres jego dzia#alnoéci odpowiada profilowi zaméwienia. a takZe wskazujace
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy.

7. Opiacona Polisa. a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy. 2e Wykonawca jest
ubezpieczony 0d odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia¥alnoécL przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé z’:oZonej oferty Wykonawcy na jedno iwszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia- na dziefi podpisania umowy.

8. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 6 powinny byc wystawione nie wczeéniej nii 6 miesiecy przed
up’tywem terminu sk’radania ofert.

9. Zamawiajqcy zada przedstawienia oryginam lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieozytelna lub bedzie budzié
wqtpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie még& sprawdzié jej prawdziwoéci w
inny sposéb.

10. Zamawiajqcy moie wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zioZyli dokumentéw
potwierdzajacych speinienie warunkéw udzia¥u w postepowaniu, do uzupeMienia tych dokumentow
w okreélonym terminie.
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Rozdziai 1 0: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdziai11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Gene winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiqzane z realizac zaméwienia, w tym
dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajqcego.

2. Wszeikie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towaréw i usiug zgodna z ustawq o podatku

VAT i podatku akcyzowym.

Rozdziai 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY:

Oferty speiniajqce wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zioZone przez Wykonawcéw nie
podlegajqcych wykluczeniu, beda oceniane wediug poniZSzych kryteriéw i wag:

Cena brutto oferty — 1 00%
Wtym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji koficowej 1 pkt.
Sposéb dokonywania oceny wg wzoru:
C = On : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn — cena najniisza,
Cb — cena badana.

Najkorzystniejszq oferta jest oferta, ktéra uzyska w prowadzonym postepowaniu najwiekszq
liczbe punktéw.

Rozdzial13: WADIUM - nie jest wymagane

Rozdzia! 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy zioionq oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z upiywem terminu skiadania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obsiugi Klienta "Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji” Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3, 78-100
Koiobrzeg.

Oferty ziozone po terminie zostana Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozdzial16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.

Rozdzial 17: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

1. Sesje. otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego polega na: sprawdzeniu ofer’ty
przed otwarciem, czy nie zostaiy uszkodzone, wycofane lub zamienione.

2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystepuje do czeSci posiedzenia w trakcie, ktérego
czionkowie Komisji dokonujq oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami
okreélonymi opisie przedmiotu zaméwienia i specyfikacji.

3. Oferta Wykonawcy, ktéry zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postepowania, nie dzie
rozpatrywana.

4. Oferta zostanie odrzucona. jeZeli:
a) nie jest zgodna z treécia SWZ;
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b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zostala podpisana przez osoby nieuprawnione; -
d) jej z1oZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

Rozdzial 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcalami,
ktorzy zbli oferty. ‘

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw. ktérzy z1oZyli oferty w niniejszym postepowaniu do z1oZenia
ofert ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy, ktérzy przystqpia do negocjacji ceny oferty, mega 210216 ofem ostateczne z ceng
niZszg od ceny pienlvotnei.

Rozdzial 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawia1a najkorzystniejszy
bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.

2. 0 wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezw1ocznie Wykonawcow, ktérzy ubiegali sie o udzielenie
zaméwienia podajqc nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz jej cene/wartoéé.

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajqcej z tresci wybranej
oferty.

Rozdzial 20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1. Zamawiajqcy moZe uniewainié postepowanie, bez podania przyczyn, na kazdym etapie
postepowania.

2. Gdy postepowanie obarczone jest wadq uniemozliwiajacq zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewainieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajqcy zawiadamia réwnoczeénie

wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 21: SPOSéB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SW2:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajqcego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiqzany niezw1ocznie udzielié wyjaéniefi, jednak nie poiniej niz 3
dni robocze przed upiywem terminu sk1adania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wpiynafi do Zamawiajqcego nie péiniej niz do godz.24.00 w dniu,
w ktérym uptywa po10wa wyznaczonego terminu sk1adania ofert.

2. Zamawiajqcy jednoczeénie umieszcza jej tresé na stronie internetowej BIP. bez ujawniania ir6d1a
zapytania.

3. Zamawiajqcy moZe w kazdym czasie, przed up1ywem terminu do sktadania ofert. zmodyfikowaé treéé
specyfikacji warunkow zaméwienia. Dokonanq w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.

4. Osoba uprawnionq do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — Janusz Kubek,
e-mail: BrzetargiQmwik.kolobrzgg.2l.

5. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazujq
e-maillpisemniel. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocq
telefaksu uwaZa sie za z1oZone w terminie, jeZeli ich treéé dotada do adresata przed upIywem
terminu.

6. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektronicznq rozumie przeslanie do1aczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowainiona
do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzia122: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zosta1y okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia przekazania
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zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dok’radnym terminie zawarcia umowy Zamawiajqcy
powiadomi niezwbcznie wybranego Wykonawcg.

Rozdzial 23: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1.

9°
?“

OdwoJanie przysmguje Wykonawcom, wy¥acznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci
Zamawiajqcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci, do
ktérej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie Procedury.
Odwoianie przys+uguje wy%qcznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny speinienia
warunkéw udziam w postepowaniu.
Odwoianie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiqcej podstawe jego wniesienia, jeZeli
zosta¥y przes#ane faxem lub droga elektroniczna. albo w terminie 8 dni je'zeli zostaly doreczone w inny
sposéb.
Wniesienie odwo’tania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajqcego.
Odwoianie wnosi sie wyiacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu Spflki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spc'uki z ograniczona odpowiedzialnoéciq
w Kobbrzegu.

. OdwoJanie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej zarzuca
sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiezle przedstawienie zarzutéw, okreélaé
2qdanie oraz wskazywac': okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienia odwdania.
Odwotanie rozstrzyga sie; w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwo+anie Prezes Zatzadu Spé’tki moZe je uwzglednié lub odrzucié.
Informacje o odrzuceniu odwoiania Zamawiajacy przesy#a Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
Od decyzji Prezesa Zarzqdu SpéJki rozstrzygajqcej odwdanie nie przyséuguja dalsze érodki
odwotawcze.

Rozdzial 24: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA.‘
1. O rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktéry zio'zyt oferte, zostanie zawiadomiony (e-

maillfaksem/Iistownie) o dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy
oraz uzasadnienia wyboru) lub o uniewaZnieniu postepowania, a takZe oWykonawcach
wykluczonych oraz o ofertach odrzuconych.
Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zalacznik nr 1 do SWZ

dnia .2020 r.

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja”
Spétka z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Kdoblzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujqc do ogtoszenia o postepowaniu na: ,,Odbi6r, transport i zagospodarowanie (poprzez
odzysk lub unieszkodliwienie) ustabilizowanych komunalnych osadéw éciekowych o kodzie 19 08
05, z oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku.” Postepowanie nr 12IT0/2020
Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w specyfikacji warunkéw zaméwienia,
formularzu oferty i projekcie umowy: za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

5200 n...................... aetto+VAT= z{brutto
(sbwme ....)

wtym 231 Mg................ z#netto+VAT= ztbrutto
1. Oferujemy wykonania us¥ugi przez okres 2 lat
2. Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie z SW2, opisem przedmiotu zaméwienia i uznajemy sie,

za zwiazanych z okreéfonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
3. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejszq oferta na czas 30 dni.
4. Oéwiadczamy. 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu

zaméwienia, dysponujemy wymaganymi uprawnieniami.
5. Oéwiadczamy, 2e zebrane informacje zostaly wykorzystane do przygotowania niniejszej oferty.
6. Oéwiadczamy. 2e przekazane nam osady Sciekowe bedziemy zagospodarowywaé zgodnie z ustawq

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797) tj: metoda/ami:

Oznaczenie metody Opis metody Planowana 'ednffifiowa Wartoéé netto VAT Wharizéé
odzysku lub odzysku lub iloSé osadu 1 “no u 1 (“0“ Mg x cena % ru 0

unieszkodliwiania unieszkodliwiania w Mg Mg osadn za 1 Mg)

Razem _ 5 200 x

W przypadku zaproponowania w formularzu oferty wiecej nii jednej metody odzysku Iub unieszkodliwiania osadu osad éciekowy
bedzie poddany zagospodarowaniu w kolejnoéci od najniZszej oeny za 1 Mg osadu

Zatqcznikami do niniejszej oferty sa:

1.

... "baaiiié‘BéBBJAQ'iébf556052568936' ' "
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Zatacznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMéWIENIA

,,Odbi6r, transport i zagospodarowanie (poprzez odzysk Iub unieszkodliwienie) ustabilizowanych
komunalnych osadéw éciekowych o kodzie 19 08 05, z oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku.”

Postepowanie nr 12l'l'0/2020

OQis Qrzedmiotu zaméwienia.
Przedmiotem zaméwienia jest:

1. Przedmiotem zaméwienia jest odbiér, transport i zagospodarowanie (poprzez odzysk lub
unieszkodliwienie) ustabilizowanych komunalnych osadéw éciekowych o kodzie 19 08 05, z
oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku.

2. Szacunkowa iloéé wytworzonego osadu w okresie objatym zaméwieniem do ok.
5 200 Mgl2 lata, tj. do 2 600 Mg/rok. lloéé osadu jest orientacyjna i moZe ulec zmianie. W
przypadku jej zmniejszenia Wykonawcy nie przystuguja Zadne roszczenia.

3. Parametryjakoéciowe:
o odpad o kodzie 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady éciekowe po stabilizacji

beztlenowej w ZKF, odwodnieniu na wiréwkach.
o zawartoéé suchej masy ok. 22 %

4. Zamawiaigcy nie dopuszcza odysku polegaigceqo na stosowa__niu komunalnvch osadéw
éciekowvch na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawv z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (ti. Dz.U.
2020 902. 797 1.

5. Wymogi w stosunku do Wykonawcy:
A) Wykonawca zobowiazany jest posiadaé prawomocne zezwolenie na transport komunalnych

osadéw Sciekowych o kodzie 19 08 05 zgodnie z ustawa z dnia 14—1 2-2012 r. o odpadach (t.j.
Dz.U. 2020 poz. 797)

B) Wykonawca zobowiazany jest posiadaé prawomocne zezwolenie na prowadzenie dziatalnoéci w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania komunalnych osadéw éciekowych o kodzie 19 08 05
zgodnie z ustawa z dnia 14-12-2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797) w celu
przeniesienia odpowiedzialnoéci za gospodarowanie odpadami z "wytwércy odpadu" na
wykonawce" czyli nastapnego posiadacza odpadu, zgodnie 2 art. 27 ust. 3 w/w ustawy.

C) W celu potwierdzenia spelnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiazany jest przedtoZyé
kserokopie poSwiadczona za zgodnoéé z oryginatem:
. aktualnej decyzji podmiotowej na transport ustabilizowanych komunalnych osadéw

Sciekowych,
. aktualnej decyzji podmiotowej na odzysk lub unieszkodliwienie osadéw bedacych

przedmiotem postepowania w celu przeniesienia odpowiedzialnoéci za postepowanie z
odpadem z "Wytwércy odpadu" na "Wykonawca", zgodnie 2 art. 27 ust. 3 Ustawy o
odpadach.

0 WM decyzje musza byé waZne na caty okres trwania zaméwienia.
D) Wykonawca zagospodaruje komunalne osady éciekowe wytacznie w celu okreélonym w decyzji o

ktérej mowa w pkt.5 A
E) Wykonawca po przejaciu osadu zgodnie 2 art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach ponosi catkowita

odpowiedzialnoéé prawna i finansowa za gospodarowanie przejetymi od Zamawiajacego
osadami. Odpowiedzialnoéé ta rozpoczyna sic: ad momentu zatadunku odpadéw na Srodki
transportu Wykonawcy w miejscu na terenie oczyszczalni éciekéw. Z ta chwila Wykonawca staje
sie, posiadaczem odpadéw i obciaZony zostaje wszelkimi obowiazkami wynikajacymi z ustawy o
odpadach i ustawy Prawo ochrony érodowiska w szczegélnoéci dotyczacymi transportu odzysku
lub unieszkodliwiania osadéw.

F) Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnoéé wypadkowa a tak2e za zniszczenia wtasnoéci
prywatnej i oséb prawnych spowodowane swoim dzialaniem lub niedopatrzeniem zwiazanym z
realizacja niniejszego zaméwienia.

6. Przedmiot zaméwienia naleZy wykonao zgodnie z obowiazujacymi przepisami tj. min.: ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
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3)

C)

D)

E)

F)

G)

Prawo ochrony érodowiska (t.jedn. Dz.U.2020 poz.1219) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 7 paidziernika 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla transportu
odpadéw (Dz.U. 2016 poz. 1742).

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia zobowiqzany bedzie do:
odbioru osadow na wiasne érodki transportu. Zatadunek osadu na érodek transportu (naczepa)
odbywa sie za pomocq przenoénika Zamawiajqcego.
waZenia osadéw na udostepnionej przez Zamawiajacego wadze samochodowej zlokalizowanej
na terenie oczyszczalni éciekéw
transportu do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania,
odzysku Iub unieszkodliwiania osadéw zgodnie z ustawa o odpadach( t.j. Dz.U. 2020 poz. 797)
prowadzenia ewidencji odpadow zgodnie z ustawq o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797)

lnformacje techniczno-organizacyjne
Miejsce odbioru ustabilizowanych komunalnych osadéw éciekowych: oczyszczalnia éciekow w
Korzyécienku ul. Wspélna 5, 78-132 sybowo

Termin odbioru osadow:
. Odbior osadu bedzie odbywai sie po telefonicznym zgtoszeniu potrzeby odbioru osadu

przez Zamawiajqcego, potwierdzonym droga mailowa.
- Wykonawca zobowiqzany bedzie podstawié naczepe do odbioru osadu w ciagu 24 godzin

od daty i godziny poinformowania telefonicznego potwierdzonego droga maiiowq przez
Zamawiajacego oraz dokonaé odbioru osadu poprzez wywoz z terenu oczyszczalni éciekéw
najpéiniej w ciqgu 24 godzin od napeinienia naczepy.

o Wykonawca zobowiqzany bedzie do terminowego odbioru osadow, ze wzgledu na brak
mozliwoéci pozwalajqcych Zamawiajqcemu na ich pizetrzymywanie.

Potwierdzeniem przekazania osadu bedzie karta przekazania odpadu wystawiana w Bazie
Danych o Odpadach, dla kaZdego transportu odpadéw.
Podstawa iiosciowego rozliczenia z realizacji zaméwienia bedq wydruki z waZenia
poszczegélnych transportéw osaddw na wadze samochodowej Zamawiajqcego zlokalizowanej
na terenie oczyszczalni Sciekéw w Korzyécienku. -
Wykonawca musi dysponowaé Srodkami transportu zapewniajacymi zgodny z obowiazujacymi
przepisami przewéz osadéw o podanych parametrach. W tym celu Wykonawca zapewni
szczelny, zabezpieczony przed wypadaniem i niekorzystnym dziaianiem warunkow
atmosferycznych transport osadéw éciekowych zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 12.14.2012 0
odpadach. Transport musza byc': zgodne z obowiqzujqcymi przepisami a w szczegélnoéci z
ustawa o transporcie drogowym z dnia 06.09.2001 r. (t.j. Dz.U. 2019 poz. 58), ustawa z dnia
20.06.1997 r. Prawo o ruch'u drogowym (t.j. Dz.U. 2020, poz.110) i Rozporzqdzeniem Ministra
lnfrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposaZenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 2 pain. zm. )
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy wizje Iokalna oczyszczalni éciekow i udostepni na Zadanie
badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne osadu.
Osoba wyznaczona przez Zamawiajqcego do koordynowania realizacji umowy w tym do
zgiaszania odbioru osadéw, przekazywania osadéw, przygotowywania raportow wagowych do
rozliczenia faktury jest: Kierownik Dzialu Oczyszczalni Sciekow Pan Tomasz Urbariski e-mail:
turbanski mwik.kolobrze . l tel.693-530-158. Lub w przypadku nieobecnoéci Kierownika
Dziatu st. lnspektor ds. eksploatacji Pan Robert Rudnicki e-mail: r.rudnicki@mwik.kolobrzeg.pl
tel. 533-175-271 .
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Zaiacznik nr 3 do SWZ

...............................................................

...............................................................

...............................................................

OSWIADCZENIE 0 BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

,.0dbi6r, transport i zagospodarowanie (poprzez odzysk lub unieszkodliwienie) ustabilizowanych
komunalnych osadow éciekowych o kodzie 19 08 05, z oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku.”
Postepowanie nr 12ITOI2020
O§wiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespetnienia warunkéw w szczegélnoéci:

1. Firma, ktérq reprezentujemy nie wyrzadzi’ta szkody, nie wykonujqc zaméwienia lub wykonujac je
nienaleZycie, a szkoda ta zosta#a stwierdzona orzeczeniem sqdu, ktOre uprawomocnflo sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postopowania.

2. W stosunku do Firmy, ktorq reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogloszono upadbéci,
zwytkiem sytuacji, gdy po ogbszeniu upadloéci dosz¥o do zawarcia ukladu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk%ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majatku upad’tego.

3. Firma, ktérq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op!at lub skiadek na
ubezpieczenia spo¥eczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia. roz’toZenia na raty zaleg’tych platnoéci lub wstrzymania
w caloéci wykonania decyzji wiaéciwego organu.

4. Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaw prawomocnie skazane za przestepstwo
popemione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko
prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popeinione
w celu osiagniecia korzyéci matkowych, a takie za przestepstwo skarbowe lub przestopstwo
udziam w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popeMienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego

5. W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy Sad nie orzekl zakazu ubiegania sio o zaméwienia na
podstawie przepisow o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groiba
kary.

6. Nie jesteémy powiqzani kapitatowo lub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spé’rce, jako wspélnik spé¥ki cywilnej Iub spoiki osobowej;
b) pemieniu funkcji cz{onka organu nadzorczego lub zarzqdzajacego. prokurenta,

pemomocnika.

(upeMomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

OSWIADCZENIE
o speInieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

,,0dbi6r, transport i zagospodarowanie (poprzez odzysk Iub unieszkodliwienie) ustabllizowanych
komunalnych osadéw éciekowych o kodzie 19 08 05, z oczyszczalni éciekéw w Korzys’cienku.”
Postepowanie nr 121TOI2020

Warunki udziaiu w postepowaniu

1. Oéwiadczam, 2e: moge ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia:
1) nie podlegam wykluczeniu; .

2. Oéwiadczam, 2e spemiam Warunki udziam w postepowaniu dotyczqce:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dziafalnoéci zawodowej,

o ile wynika to z odrebnych przepiséw;
2) sytuacji ekonomicznej Iub finansowej;
3) zdolnoéci technicznej lub zawodowej.

.............,dnia .............. 2020 r.
(updnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 5 do SWZ

dnia .2020 r
pema nazwa wykonawcy

...........................................................

WYKAZ USLUG
,,Odbi6r, transport i zagospodarowanie (poprzez odzysk lub unieszkodliwienie) ustabilizowanych
komunalnych osadéw éciekowych o kodzie 19 08 05, z oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku."
Postepowanie nr 12IT0/2020

Wykaz wykonanych us{ug: wykaz przynajmniej jednej zrealizowanej w ciagu ostatnich 3 lat kalendarzowych. a jeZeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy. to w tym okresie z naleZytq starannoéciq - uslugi odbioru odpadéw z
oczyszczalni éciekéw w iloéci minimum 2 000 ton/rok; — za+qcznik nr 4 do SWZ.
W zaficzniku nr 4 do SWZ naleZy podac‘: takZe date, i miejsce wykonanie oraz dodatkowo Wykonawca zaficzy
referencje po’nNierdzajace naleiyte wykonanie ushgi, od podmiotéw na rzecz. ktérych zrealizowat us#uge.

Lp. Rodzaj usIugi zaméwienia Zamawiajqcy iloéé Rozpoczeciel
(miejsce. podstawowe parametry (nazwa i adres) odebranych zakoficzenie
- kr6tki opis) osadéw

1 2 3 4 5
1

2

3

imie, nazwisko ipodpis osoby
upowainionej
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Zalqcznik nr 6 do SW2
Projekt - Umowa nr 12ITOI2020

diu ..........2020 r. w Kdobrzegu pomiedzy
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spélka z 0.0. w Koloblzegu
(NIP: 671-00-12—257; REGON 330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedziba w Koiobrzegu przy ul.

Artyleryjskiej 3, ktéra reprezentuje
Pawet Hryciéw — Prezes Zarzqdu.

zwanymi w tekécie umowy Zamawiajqcym,

.....................................

wpisane do Rejestru Przedsiebiorcow, pod numerem KRS .., zwanym w tekécie Wykonawca i
reprezentowanym przez:

w rezultaoie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy w drodzeprzeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedurq udzielania zaméwiefiprzez MWIK Spé1ka z 0.0. w Kobbrzegu (Uchwa1a 134/2019 Zarzqdu Spotki MWiK 2 04.12.2019) zosta1azawarta umowa o nastepujqcej treéci:

§1 .Zamawiajqcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usiuge odbioru komunalnych osadéwéciekowych z Oczyszczalni Sciekéw w Korzyécienku k/Koiobrzegu.

§ 2
Strony ustalajq, 2e Wykonawca wykonywaé bedzie prace okreélone w § 1 oraz szczegc’flowym opisieprzedmiotu zaméwienia. stanowiacym za1acznik nr 1 do umowy w okresie 2 lat od daty podpisaniaumowy tj. do dnia .........07.2022 r.

§ 3
1. Przedmiotem umowy jest odbiér. transport i zagospodarowanie (poplzez odzysk lubunieszkodliwienie) ustabilizowanych komunaInych osadéw éciekowych o kodzie 19 08 05, zoczyszczalni éciekéw w Korzyécienku. na zasadach okreélonych niniejszq umowa i w opisieprzedmiotu zaméwienia.
2. Wykonawca oéwiadcza, i2 posiada érodki techniczne i organizacyjne dla transportu oraz dozowaniakomunalnego osadu éciekowego z terenu oczyszczalni.

§ 4
1. Wykonawca odbieraé bedzie osad w sposéb okreélony w opisie przedmiotu zaméwienia2. lloéci wymienione w opisie przedmiotu zaméwienia — zaiacznik nr 1 do umowy — nie sq iloéciami dorealizacji lecz stanowiq prognoze éredniego zapotrzebowania Zamawiajqcego.3. Podstawq iloéciowego rozliczenia z realizacji zaméwienia beda wydruki z waZenia poszczegélnychtransportéw osadéw na wadze samochodowej Zamawiajacego.

§ 5
W zakresie niesprzecznym z ustawa o odpadach, przejécie na Wykonawce odpowiedzialnoéci zakomunalne osady éciekowe nastepuje z chwila ich wywozu poza teren Oczyszczalni Sciekéww Korzyécienku k/Kolobrzegu.
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§ 6
1. Ned prawidtowym przebiegiem wykonania prac ze strony Zamawiajqcego bedzie sprawowat nadzér

Kierownik Oczyszczalni Sciekéw - Tomasz Urbafiski. w przypadku nieobecnoéci Kierownika Dziatu
st. lnspektor ds. eksploatacji Pan Robert Rudnicki e-mail: r.rudnicki@mwik.kolobr2eg.p| tel. 533-
175-271.

2. Ze strony Wykonawcy we wszelkich sprawach zwiazanych z wykonywaniem zaméwienia osoba
uprawnione; bedzie ............. nrtel.

3. Dokumentowanie odebranych osadéw odbywao-Qié-Bé‘o'z'i'é'w skali miesiqca na bazie dokumentu
zwanego karta przekazania odpadu. Powyiszy dokument musi byé potwierdzony przez obie strony
umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie moZliwoéé zmian oséb nadzorujacych. Strony bedq powiadamiaé sie
o tych zmianach w formie pisemnej.

§ 7
Wykonawca oéwiadcza, 2e posiada prawomocne zezwolenie na transport komunalnych osadéw
Sciekowych o kodzie 19 08 05 zgodnie z ustawq z dnia 14-12-2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020
poz. 797)

§ 8
Za odbiér osadéw w sposéb i w iloéciach okreélonych jak w § 4 ust.1 umowy Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie na podstawie faktur, prawidtowo wystawianych w skali miesiaca w wysokoéci
............ zII1 tone netto + naletny podatek VAT, co stanowi .......m....ll1 tone brutto,
przemnoZone przez iloéé ton osadu odebranych w skali miesiaca.

§9
1. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 8 bedzie zaptacone na podstawie faktury VAT Wykonawcy

wystawionej do 7 dni kazdego miesiaca za miesiac poprzedni oraz zatqczonych wydrukéw waZenia
okreélonych w § 4 ust.3; i Karty przekazania odpadu..

2. Zaptata naleZnoéci nastapi przelewem na konto Wykonawcy w ten'ninie do 30 dni od doreczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury, o ktOrej mowa w § 9 pkt. 1.

3. Za zwtoke w zaptacie naleZnoéci Wykonawca jest uprawniony do qania zaptaty odsetek,
w wysokoéci odsetek ustawowych.

§10
W przypadku niewykonania lub nienale2ytego wykonywania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
oraz szczegétowym opisie przedmiotu zaméwienia:
1. Zamawiajacy bedzie naliczaé kary umowne w wysokoéci 2% wynagrodzenia miesiecznego

ustalonego jak w § 8 za dany miesiac, w kt6rym nastqpito naruszenie warunkéw umowy -
odpowiednio za kaq rozpoczeta dobe opéZnienia w wykonaniu ustugi odbioru osadu tub za kazda
rozpoczeta debs; opéZnienia, w ktérej wykonaniu ustugi odbioru osadu zostaty nienalezycie
wykonane.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
zaIeZnych od Wykonawcy w wysokoéci wynagrodzenia za trzy miesiqce poprzedzajace ztoZenie
oéwiadczenia o odstapieniu od umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleZnych
od Zamawiajacego w wysokoéci wynagrodzenia za trzy miesiace poprzedzajace ztoZenie
oéwiadczenia o odstqpieniu od umowy.

4. wykonawca wyraZa zgode; na potrqcenie przez Zamawiajqcego kar umownych, z fakturwystawianych przez Wykonawca.
5. Strony sq uprawnione do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania uzupetniajacego. jeéliponiesiona przez nie szkoda przekracza wysokoSc’: kar umownych lub szkoda powstataz przyczyn dla ktérych kar umownych nie zastrzeiono.

§ 11
Wykonawca jest zobowiqzany przestrzegaé nastepujacych przepisow:
1. Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz. U. 2013 poz. 21.
2. Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001r. Dz. U. 2001 Nr 62 poz.627 z pozniejszymizmianami.
3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadéwéciekowych Dz. U. 2015 poz. 257.
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§ 12
1. Kazda ze stron moZe rozwiazaé niniejsza umowe z zachowaniem 3 miesiecznego okresu

wypowiedzenia. dokonanego na koniec miesiaca kalendarzowego.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwiazania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia

wprzypadku naruszenia przepiséw niniejszej umowy przez Wykonawce lub nieprawidbwego
i niestarannego realizowania przedmiotu umowy.

3. Wypowiedzenie umowy nastepuje w formie pisemnej.

§ 13
W sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§ 14
Spory, mogace wyniknqé przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiazujq sie rozstrzygaé
polubownie. W razie braku mozliwoéci polubownego za1atwienia sporéw, beda one rozstrzygane przez
Sad Gospodarczy wlaéciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15
Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy ijeden egzemplarz dla Zamawiajacego.

Zaigcznik:
1. Oferta Wykonawcy.
2. Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zaiqcznik m 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMCWIENIA

,,Odbi6r, transport i zagospodarowanie (poprzez odzysk lub unieszkodliwienie) ustabilizowanych
komunalnych osadow éciekowych o kodzie 19 08 05, z oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku."

Postepowanie nr 12IT0/2020

OQiS Qrzedmiotu zaméwienia.
Przedmiotem zaméwienia jest:

9. Przedmiotem zaméwienia jest odbiér, transport i zagospodarowanie (poprzez odzysk lub
unieszkodliwienie) ustabilizowanych komunalnych osadéw éciekowych o kodzie 19 08 05, z
oczyszczalni sciekéw w Korzyécienku.

10. Szacunkowa iloéé wytworzonego osadu w okresie objetym zaméwieniem do ok.
5 200 Mg/2 Iata, tj. do 2 600 Mg/rok. lioéé osadu jest orientacyjna i moze ulec zmianie. W
przypadku jej zmniejszenia Wykonawcy nie przysiuguja Zadne roszczenia.

11. Parametry jakoéciowe:
o odpad o kodzie 19 O8 05 ustabilizowane komunalne osady Sciekowe po stabilizacji

beztlenowej w ZKF, odwodnieniu na wiréwkach.
o zawartoéé suchej masy ok. 22 %

12. Zamawiajgcy nie dopuszcza odzysku polegaigcego na stosowaniu komunalnych osadéw
écieko ch na odstawie art. 96 ust.1 kt1—3 usta zdnia 14.12.2012 r.ood adach t.'. Dz.U.
2020 902. 797 j.

13. Wymogi w stosunku do Wykonawcy:
G) Wykonawca zobowiazany jest posiadaé prawomocne zezwoienie na transport komunalnych

osadéw Sciekowych o kodzie 19 08 05 zgodnie z ustawa z dnia 14-12-2012 r. o odpadach (t.j.
Dz.U. 2020 poz. 797)

H) Wykonawca zobowiazany jest posiadaé prawomocne zezwoienie na prowadzenie dziaialnoéci w
zakresie odzysku lub unieszkodliwienia komunalnych osadéw éciekowych o kodzie 19 08 05
zgodnie z ustawaj z dnia 14-12-2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797) w celu
przeniesienia odpowiedzialnoéci za gospodarowanie odpadami z "wytwércy odpadu" na
wykonawce" czyli nastepnego posiadacza odpadu, zgodnie 2 art. 27 ust. 3 w/w ustawy.

I) W celu potwierdzenia speinienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiazany jest przedioZyé
kserokopie poéwiadczona za zgodnoéé z oryginaiem:
. aktuainej decyzji podmiotowej na transport ustabilizowanych komunalnych osadow

éciekowych,
- aktualnej decyzji podmiotowej na odzysk lub unieszkodliwienie osadow bedacych

przedmiotem postepowania w celu przeniesienia odpowiedzialnoéci za postepowanie z
odpadem z "Wytwércy odpadu" na "Wykonawca". zgodnie 2 art. 27 ust. 3 Ustawy o
odpadach.

o Wlw decyzje musze byé waZne na caiy okres trwania zaméwienia.
J) Wykonawca zagospodaruje komunalne osady éciekowe wyiqcznie w celu okreélonym w decyzji o

ktérej mowa w pkt.5 A
K) Wykonawca po przejeciu osadu zgodnie 2 art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach ponosi caikowita

odpowiedzialnoéé prawna i finansowa za gospodarowanie przejetymi 0d Zamawiajacego
osadami. Odpowiedziainoéé ta rozpoczyna sie od momentu zaiadunku odpadow na érodki
transportu Wykonawcy w miejscu na terenie oczyszczaini Sciekéw. Z ta chwila Wykonawca staje
sie posiadaczem odpadéw i obciaZony zostaje wszelkimi obowiazkami wynikajacymi z ustawy o
odpadach i ustawy Prawo ochrony érodowiska w szczegblnoéci dotyczacymi transportu odzysku
iub unieszkodliwienie osadéw.

L) Wykonawca ponosi peina odpowiedzialnoéé wypadkowa a tak2e za zniszczenia wiasnoéci
prywatnej i oséb prawnyoh spowodowane swoim dziaianiem lub niedopatrzeniem zwiqzanym z
realizacja niniejszego zaméwienia.

14. Przedmiot zaméwienia naleZy wykonaé zgodnie z obowiqzujacymi przepisami tj. min.: ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
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J)

K)

L)

M)

N)

Prawo ochrony érodowiska (t.jedn. Dz.U.2020 poz.1219) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 7 paidziernika 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla transportu
odpadéw (Dz.U. 2016 poz. 1742).

. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia zobowiazany bedzie do:
odbioru osadéw na wtasne Srodki transportu. Zatadunek osadu na érodek transportu (naczepa)
odbywa sie za pomoca przenoénika Zamawiajacego.
wa2enia osadéw na udostepnionej przez Zamawiajacego wadze samochodowej zlokalizowanej
na terenie oczyszczalni éciekéw
transportu do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania,
odzysku lub unieszkodliwiania osadéw zgodnie z ustawa o odpadach( t.j. Dz.U. 2020 poz. 797)
prowadzenia ewidencji odpadéw zgodnie z ustawa o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797)

. Informacje techniczno-organizacyjne
Miejsce odbioru ustabilizowanych komunalnych osadéw Sciekowych: oczyszczalnia Sciekéw w
Korzyécienku ul. Wspolna 5, 78-132 Grzybowo

Termin odbioru osadéw:
o Odbior osadu bedzie odbywat sie po telefonicznym zgtoszeniu potrzeby odbioru osadu

przez Zamawiajqcego, potwierdzonym droga mailowq.
o Wykonawca zobowiazany bedzie podstawié naczepe do odbioru osadu w ciqgu 24 godzin

od daty i godziny poinformowania tetefonicznego potwierdzonego droga mailowa przez
Zamawiajacego oraz dokonaé odbioru osadu poprzez wywéz z terenu oczyszczalni éciekéw
najpézniej w ciagu 24 godzin od napetnienia naczepy.

- Wykonawca zobowiazany bedzie do terminowego odbioru osadéw. ze wzgledu na brak
moZliwoéci pozwalajacych Zamawiajqcemu na ich przetrzymywanie.

Potwierdzeniem przekazania osadu bedzie karta przekazania odpadu wystawiana w Bazie
Danych o Odpadach, dla kazdego transportu odpadéw.
Podstawa iloéciowego rozliczenia z realizacji zaméwienia beda wydruki z waZenia
poszczegélnych transportéw osadéw na wadze samochodowej Zamawiajacego zlokalizowanej
na terenie oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku.
Wykonawca musi dysponowaé érodkami transportu zapewniajacymi zgodny z obowiqzujqcymi
przepisami przewéz osadéw o podanych parametrach. W tym celu Wykonawca zapewni
szczelny, zabezpieczony przed wypadaniem i niekorzystnym dziataniem warunkéw
atmosferycznych transport osadéw Sciekowych zgodnie 2 art. 24 ustawy z dnia 12.14.2012 0
odpadach. Transport musza byé zgodne z obowiqzujacymi przepisami a w szczegélnoéci z
ustawq o transporcie drogowym z dnia 06.09.2001 r. (t.j. Dz.U. 2019 poz. 58), ustawq z dnia
20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020, poz.110) i Rozporzqdzeniem Ministra
lnfrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich
niezbednego wyposaZenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z p62n. zm. )
Zamawiajqcy umozliwi Wykonawcy wizje lokalna oczyszczalni Sciekéw i udostepni na 2adanie
badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne osadu.
Osobq wyznaczonq przez Zamawiajacego do koordynowania realizacji umowy w tym do
zgtaszania odbioru osadéw, przekazywania osadéw, przygotowywania raportéw wagowych do
rozliczenia faktury jest: Kierownik Dziatu Oczyszczalni Sciekow Pan Tomasz Urbanski e-mail:
turbanski mwik.kolobrze . I tel.693-530-158. Lub w przypadku nieobecnoéci Kierownika
Dziatu st. Inspektor ds. eksploatacji Pan Robert Rudnicki e-mail: r.rudnicki@mwik.kolobrzeg.pl
tel. 533-175-271 .




