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,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona od powiedziainoécia
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

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

nie przekraczajqcej kwoty 428.000 euro.
1. Nazwa postepowania: Dostawa

,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci (BWR).

Numer postepowania: 15ITOI2020
2. specyfikacje warunkéw zaméwienia spOIzadzii:

Imie i nazwisko: Janusz Kubek /9 / Dnia -/[)1.08.2020 r.

W5““ W4
3. specyfikacje warunkéw zaméwienia iafivierdzii pod wzgleflém technicznym:

lmie i nazwisko: Tomasz Urbal’iski kier dz. TO Dnia - 71‘ 08.2020 r.
I ' ./ . Wu «4 5 Lu '

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

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: /.)
, Mn '1 4

Irnie. i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — Radca Prawiryf/ Dnia - ...7..r......1.9.9.93“.
. _ ,Podpls. 1' /[\

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: 7// '
lmie i nazwisko: Pawei Hryciéw — Prezes Zarfildth’Spéiki. Dnia - .. . . .. r.
Podpis:

Integralna czeéé niniejszej SWZ stanowia wzory dqglmentéwlzaiqcznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1: ZAMA WIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" SpéIka z ograniczonq

odpowiedzialnoéciq, ul. Artyleryjska 3, 78-100 Ko1obrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie.
REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego; www.bi9.mwik.kolobrzeg.gl
Adres e-mail; przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
Og1oszenie o wszczeciu postepowania oraz SWZ zostab zamieszczone na stronie internetowej
BIP Zamawiajqcego.
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Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

ZAMOWIENIE SEKTOROWE.

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedurq udzielania zaméwiefi plzez MWIK Sp. z o. o. w Ko10brzegu - Za1acznik nr 1 do Uchwa1y Nr
134/2019 Zarzadu Spc’fiki MWiK Sp. z 0.0. w Kobbrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci (BWR)."
Postgpowanie nr 1 5ITOl2020

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjasnienia treéci specyfikacji w toku postepowania
bedq przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe miec charakter
pisemny lub forms; elektroniczna. Przed terminem sk1adania ofert WVkonawcv winni zapoznaé sie z
treécia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaénien albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sit: z caloécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdziai 5: OPIS SPOSOBYPRZYGOTOWANIA OFERT:

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

2. Pe’momocnictwo do godgisania oferty winno byé doiqczone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentéw za1aczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzia1alnoéci gospodarczej). Pemomocnictwo winno byc doiaczone w oryginale lub kopii
poéwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie, ktéra bgdzie zaadresowana: lnazwa i adres
Zamawiajqcegol oraz bedzie posiadaé nastepujqce oznaczenie:

OFERTA ,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci (BWR).”
Postepowanie'nr 15ITOI2020

NIE OTWIERAC PRZED .4fi3....os.2020 r. do GODZ. 12.00
4. Wykonawca moze wprowadzié zmiany Iub wycofac z1oZonq oferte przed uprywem terminu

skiadania ofert.
5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wytkiem informacji stanowiacych tajemnice

przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli
Wykonawca nie péiniej m: w terminie sk1adania ofert zastrzegt, 2e nie mega one byé
udostepniane.
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Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé caioéé zaméwienia,
Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza moZIiwoéci zioienia oferty przewidujqcej odmienny niz okreélony w SWZ
sposob wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. 0 udzielenie zamowienia mogq ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy speiniaja nastepujace warunki
dotyczqce: .
a) posiadania uprawnieh do wykonywania okreSlonej dziaialnoéci Iub czynnoéci. jeZeIi ustawy

nakiadaja obowiazek posiadania takich uprawniefi,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdziai 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH l DOKUMENTACH, JAKIE MflJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU:

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

. Podpisany Formularz oferty — zaiqcznik nr 1 do SWZ.
Podpisany opis przedmiotu zaméwienia - zaiacznik nr 2 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zaiacznik nr 3 do SWZ.
oswiadczenie o speinieniu warunkéw udziaiu w postepowaniu — zaiqcznik nr 4 do SWZ.
Wykaz zrealizowanych, to znaczy zakor‘iczonych przed upiywem terminu skiadania ofert, a jeZeIi
okres prowadzenia dziaialnoéci jest krétszy - w tym okresie, 3 dostam wapna BWR w iloéci
minimum 1100 Mg.w ciagu 1 roku dla kazdej z nich. Doéwiadczenie w realizacji dostaw naIeZy
udoku mentowaé referenciami mstawionymi przez osoby regrezentuigce godmiot. kto’ry jest
wiaécicielem komunalnej oczyszczalni éciekéw posiadajacych decyzje Ministra Rolniotwa i Rozwoju
Wsi wydana dla tych oczyszczalni do ktérych dostarczano wapno BWR w celu przetwarzania
ustabiiizowanego komunalnego osadu na nawéz lub érodek poprawiajqcy wiaéciwoéci gleby.
wytwarzajace produkt zbywainy na bazie komunalnych osadéw Sciekowych,na rzecz ktdrych usiugi
byly realizowane. - zaiacznik nr 5 do SWZ. Zaiqczone referencje musza potwierdzac ze:
1lna bazie dostarczanego wapna BWR i osadéw Sciekowych z oczyszczalni siekéw powstaje produkt
( nawéz illub polepszacz zgodny z Ustawq o Nawozach i NawoZeniu,
2/produkt ten zostai dopuszczony do obrotu na mocy decyzji MRiRW nr G-942/20,
3/produkt ten posiada parametry (wszystkie nie gorsze ni2 parametry produktu opisanego w tabeii.

Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaialnoSci
gospodarczej potiA/ierdzajqce prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
istwierdzajace, 2e zakres jego dziaialnosci odpowiada profilowi zamdwienia, a takze wskazujqce
osoby upowaz'nione do reprezentowania Wykonawcy.

7. Opiacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaiainoéci, przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé zioZonej oferty Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia - waZnej na dzier’i podpisania umowy.

8. Zamawiajqcy zada przedstawienia oryginaiu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwosci, a Zamawiajqcy nie bedzie mOQi sprawdzic jej prawdziwoéci w
inny sposéb.

9. Zamawiajacy m02e wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zioZyli dokumentdw
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potwierdzajacych spetnienie warunkow udziam w postgpowaniu, do uzupemienia tych dokumentow
w okreélonym terminie.

Rozdzial 1o: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

Wykonawcy moga wspélnie ubiegac’: sie o udzielenie zaméwienia.
Rozdzial11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Cena winna uwzglegdniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiqzane z realizacja zaméwienia, w tym
dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT 0d towaréw i us#ug zgodna z ustawa o podatku

VAT i podatku akcyzowym.

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

Oferty spetniajqce Wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zloZone puzez Wykonawcow nie
podlegajqcych wykluczeniu, bedq oceniane wedmg poniZszych kryteriow i wag:

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

Najkonzystniejsza oferta jest oferta. ktéra uzyska w prowadzonym postepowaniu najwieksza
Iiczbe punktéw.

Rozdziat 13: WADIUM

1. Wykonawca przystepujqcy do postepowania obowiazany jest do wniesienia wadium w kwocie
3500,00 zl (stownie: trzy tysiace pigéset ) z dopiskiem: Wadium-Postepowanie nr15lTO/2020

2. Wadium moZna wnieéé w pieniadzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach spfldzielczej kasy
oszczednoéciowo-kredytowej. gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniqdzu naleZy pacié na rachunek: 59 1240 6654 1111 0000 4968 3385
Bank Pekao SA l/o Koiobrzeg

3. Orygina¥ dokumentu (gwarancji, poreczenia itp.) nale2y dolqczyé do oferty.
4. Do ofert naleiy doiqczyé dowéd wniesienia wadium, o ktorym mowa w pkt. 1 Iub kopie potwierdzenia

dokonania przelewu - w przypadku wniesienia wadium w pieniqdzu.
5. Zamawiajqcy niezwmcznie zwraca wadium, je2eli:

1. uptynal termin zwiazania oferta,
2. zawarto umowe,
3. uniewaZniono postepowanie, a protesty zostaty ostatecznie rozstrzygniete lub up1ynaHermin

ich wniesienia,
4. Wykonawcy, ktéry wycofa{ oferte przed uptywem terminu sk+adania ofert — niezw’rocznie po

21ozeniu pisemnego wniosku o zwrot wadium,
5. Wykonawcy, ktéry zostaJ wykluczony z postepowania qi ktérego oferta zosta’ta odrzucona

-— niezwiocznie po z+oieniu pisemnego wniosku o zwrot wadium, przy czym zloZenie takiego
wniosku jest rownoznaczne ze zrzeczeniem sie przez Wykonawce prawa do wniesienia
sprzeciwu.

6. JeZeIi wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je na wskazany rachunek Wykonawcy,
po otrzymaniu wniosku z podaniem numeru konta na ktore ma byc': zwrocone.
1) Wadium przechowywanie jest na nieoprocentowanym rachunku.
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7. Zamawiajqcy zatrzymuje wadium, jezeli Wykonawca, ktérego Oferta zosta1a wybrana:
1) odmowH podpisania umowy na warunkach okreélonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stalo sie niemoiliwe z przyczyn Ie2qcych po stronie Wykonawcy.
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupemienia oferty nie zlozw dokumentéw lub
oéwiadczeh potwierdzajacych spemienie warunkéw udziaiu w postepowaniu albo pemomocniotw,
chyba 2e udowodni, 2e wynika to z przyczyn nielecych po jego stronie.

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiqzania Wykonawcy 21020nq Oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu skladania ofert.

ROZDZIAt 15: MIEJSCEI TERMIN SKtADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obstugi Klienta ”Miejskich Wodociqgéw i Kanalizacji” Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3.
78-100 Kdobneg

Termin: Ofert nalez 21oz Cdo dnia "24 ......2020 r. odz.12°°.
Oferty z1oZone po wyznaczonym terminie, nie bedq rozpatrywane,

Rozdzial16:SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego.
Rozdziaf17: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:
1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego polega na: sprawdzeniu oferty

przed otwarciem, czy nie zosta1y uszkodzone, wycofane lub zamienione.
2. Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktOrego cztonkowie 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 bedzie
rozpatrywana.

4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeli:
a) nie jest zgodna z treécia SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zosta1a podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej zbZenie 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 wykonawcqlami,
ktérzy z102yli oferty.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw. ktc'nzy zIoZyli oferty w niniejszym postepowaniu do zlozenia
ofert ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy, ktérzy przystapia do negocjacji ceny oferty, mogg 210216 ofefiy ostateczne z ceng
niZSZQ od ceny QienNotnei. ’

Rozdzial 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego Oferta bedzie przedstawiaa‘a najkorzystniejszy

bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
2. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezw1ocznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie

zaméwienia podajqc nazwe (firme) i adres Wykonawcy. ktérego oferte wybrano.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajacej z treéci wybranej

oferty.

Rozdzial 20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1. Zamawiajqcy moZe uniewainic': postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie
postepowania.
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2.
3.

Gdy postepowanie obarczone jest wads uniemozliwiajaca zawarcie waZnej umowy.
0 uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajqcy zawiadamia réwnoczeSnie
wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia.

Rozdzial 21: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEKI DOTYCZACYCH SW2:

1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw
zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiqzany niezwtocznie udzielié wyjaénier'i, jednak nie p62niej ni2 2
dni przed upiywem terminu skiadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specy'fikacji warunkéw zaméwienia wpiynai do Zamawiajqcego nie péiniej niz do godz.24.00 w dniu,
w ktérym upiywa poiowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.
Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania Zrodta
zapytania.
Zamawiajacy moZe w kaZdym czasie, przed upiywem terminu do skiadania ofert, zmodyfikowaé treéé
specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.
Osobq uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — Janusz Kubek, e-mail: Qrzetargi@mwik.kolobrzeg.gl,
Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemniel. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca
telefaksu uwaZa sie za zioZone w terminie, je‘zeli ich tresé dotaria do adresata przed upiywem
terminu.

. Zamawiajqcy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektronicznq rozumie przesianie doiqczonego
do wiadomosci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZnionq
do reprezentowania Wykonawcy Iub Zamawiajacego.

Rozd'zial 22: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1.
2.

Zostaiy okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dokiadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy
powiadomi niezwiocznie wybranego Wykonawce.

Rozdziai 23: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1. Odwoianie przystuguje Wykonawcom, vwiacznie od niezgodnej z przepisami czynnosci

Zamawiajqcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci, do
ktérej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie Procedury.

. Odwoianie przysiuguje wyiqcznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny speinienia
warunkéw udziaiu w postepowaniu.
Odwoianie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajqcego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeii
zostaiy przesiane faxem iub droga elektronicznq, albo w terminie 8 dni jeieli zostaiy doreczone w inny
sposéb.
Wniesienie odwoiania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwoianie wnosi sie wyiajcznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzqdu Spéiki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéiki z ograniczona odpowiedziainoécia
w Koiobrzegu.

. Odwoianie powin no wskazywaé zaskariona czynnoéc': lub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej zarzuca
sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiezie przedstawienie zarzutéw, okreélaé
Zadanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwoiania.
Odwoianie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienie do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwoianie Prezes Zarzqdu Spéiki moZe je uwzglednié Iub odrzucié.
lnformacje o odrzuceniu odwoiania Zamawiajacy przesyia Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
Od decyzji Prezesa Zarzadu Spéiki rozstrzygajejcej odwoianie nie przysiugujq daisze erodki
odwotawcze.
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Rozdzial 24: OGLOSZENIE WYNIKOWPOSTEPOWANIA:
1. O rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktéry z!oZy% oferte. zostanie zawiadomiony (e-

mail/listownie) odokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy oraz
uzasadnienia wyboru) lub o uniewaZnieniu postepowania, a takZe oWykonawcach wykluczonych
oraz o ofertach odrzuconych.

2. Wyniki postepowania zostanq zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zalqcznik nr1 do SWZ

dnia .....2020 r.
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja"
Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3
78-1 00 KoiobIzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujqc do ogioszenia o postepowaniu na:

,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci (BWR).”
Postepowanie nr 1 5ITOI2020

Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreéionego w specyfikacji warunkéw zaméwienia,
formularzu cenowym i projekcie umowy: za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:
.................................. zi netto + VAT—- zi brutto
(siownie1. )
wtym za 1 Mg:.................................Uzi netto
Udzielamy gwarancji na okres 30 dni od daty wykonania kaZdorazowej dostawy.

Deklarujemy dostawe wapna spelniajacego niiej podane parametry okreélone w opisie
przedmiotu zaméwienia tj:

1) poziom CaO+MgO wapna
Ca0 + MgO l min ...... %

2) poziom zanieczyszczefi wapna
MgO max ...... %

Si02 max ...... %
F8203 max ...... %
AI203 max ...... %
303 max ...... %
C02 max ...... %

3) reaktywnoéé tea
reaktywnoéé tea | do .. sekund

CaO wolne min ...... %
Sito 0,090 mm max ...... %

Sito 0,2 mm max ...... %
Plastyfikator min ........%

Oferujemy termin wykonania dostaw zgodnie z okreélonym w opisie przedmiotu zaméwienia
Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie z opisem przedmiotu zaméwienia, SWZ i uznajemy sie za
zwiqzanych z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.

3. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy Sig za zwiazanych niniejsza ofertq na czas 30 dni.
4. Przedmiot umowy zamierzamy wykonaé sami.

N
A
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5. Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotuzaméwienia i dysponujemy odpowiedniq kadra.
6. Oéwiadczamy, 2e zawarty projekt umowy zosta+ przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie wprzypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyiej wymienionych warunkach w miejscu iterminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego.

Oferta zawiera .......... ponumerowanych i podpisanych stron.

Zaacznikami do niniejszej oferty sq:

' '""56:33.;656976;;567h'héfiéifiié'riiéfiW
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Zalqcznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci (BWR).”
Postepowanie nr 151TOI2020

Wspolny slownik zaméwiefi: CPV - 44921210-7
1. Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci
(BWR).w okresie 1 roku.
2. Parametry techniczno-uiytkowe przedmiotu zaméwienia:
Parametr Wartoéé rekomendowana Wartoéé wymagana
Ca0 + MgO 94,90% - min. 93.0%
MgO 0,50% — max. 1,0%
$102 0,50% - max. 1 ,8%
Fe203 0,20% - max. 0,5%
A1203 0.40% - max. 0,8%
503 0,10% - max. 0,5%
C02 2,00% - max. 4.0%
CaO wolne 91.10% - min. 85.0%
Reaktywnoéé t60 0,7 min -max 1,5 min.
Sito 0,090 mm 5,60% -max 6.9%
Sito 0,2 mm 0.10% —max 0,6%
Plastyfikator” 1% min. 1,0%
Zamawiaigcy mmaga by zuZycie wagna w procesie technologicznym przetworzenia osadu
komunalnego na nawéz organiczny wynosi’to nie wigcei niz 200 kg na 1 Mg osadu 9121 22% s.m.osadu

3. lloéé zaméwionego wapna w roku wyniesie ok.2 500 Mg (+l-).
Dostarczanego sukcesywnie, Srednio dwukrotnie w ciqgu tygodnia, w iloéciach ok. 20 Mg
jednorazowo. Dostawy realizowane bade] cysternami Dostawcy, z zasypem ciénieniowym o
regulowanej wartoéci ciénienia, zapewniajacymi pneumatyczne wy1adowanie wapna do silosu
z przy1aczem dostosowanym do instalacji Zamawiajacego (zlacze straZackie Q75 mm).
4.Wszelkie koszty transportu, zabezpieczenia 1adunku, ubezpieczenia, roz1adunku ponosi
Wykonawca. Wy1adunki muszq odbywaé sie zawsze pod nadzorem Zamawiajacego.
Dostawy odbywaé sie beda w dni robocze, w godzinach pracy oczyszczalni tj. od 7:00 do 15:00,
po wczeéniejszym zleceniu w formie e-mail, w terminie maksymalnie do trzech dni od daty zloZenia
zlecenia.
5.Przy kaZdorazowej dostawie Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu:
o karty charakterystyki lub/i specyfikacji wapna, ktore badzie zawiera1o parametry zgodne
z wymaganymi przez Zamawiajacego w pkt 1.
o odczyt waZenia.
Zamawiajacy zastrzega sobie moZliwoéé dokonania kontroli jakoSciowej oraz iloéciowej
dostarczonej partii wapna.
6. Wymagane éwiadectwa i atesty.
Oferowane przez wykonawce wapno BWR ma posiadaé
o certyfikat wydany przez jednostke notyfikowanq w UE (z aktualna data waZnoéci i
identyfikujaca producenta i typ wyrobu) lub deklaracje zgodnoéci z wymogami dyrektyw Unii
Europejskiej. Dokumenty za1aczonejezyku obcym musza byé przeflumaczone na jezyk
olski.

g. Gwarancja — wymagany okres gwarancyjny dla wapna BWR wynosi 30 dni.

8. Wykonawca najpoiniej do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie naleZytego wykonania
umowy w wysokoéci 5 % wynagrodzenia rycza’rtowego brutto 2a przedmiot umowy w formie
gotéwkowej lub w formie polisy ubezpieczeniowej/polisy bankowej. ktérej treéé zostanie
zaakceptowana przez Zamawiajqcego.



IM SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA" ' “ " imam 15ITOI2020 Strona: 11/20

Zalqcznik nr 3 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
.............................................................

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW D0 WYKLUCZENIA WYKONAWCY
,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci (BWR).”Postepowanie nr 15IT012020

Oéwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktorq reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczeniaz powodu niespetnienia warunkéw w szczegélnoéci:
1. Firma, ktOra reprezentujemy nie wyrzadzHa szkody. nie wykonujqc zaméwienia Iub wykonujac jenienaleZycie, a szkoda ta zosta+a stwierdzona orzeczeniem sqdu, ktére uprawomocnflo siew okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.2. W stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogbszono upad’ro§ci,zwyjatkiem sytuacji, gdy p0 ogbszeniu upadbéci doszJo do zawarcia uk{adu zatwierdzonegoprawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli ukiad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieliprzez likwidacje matku upadJego.
3. Firma, ktOrq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, optat Iub sk1adek naubezpieczenia spo+eczne Iub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianychprawem zwolnienia, odroczenia, roz#oienia na raty zaleg{ych ptatnoéci Iub wstrzymaniaw caloéci wykonania decyzji w+aéciwego organu.
4. Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zosta¥y prawomocnie skazane za przestepstwopopemione w zwiqzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwkoprawom oséb wykonujacych prace zarobkowq, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwoprzekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Iub inne przestepstwo popemionew celu osiqgniecia korzyéci majatkowych, a tak2e za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwoudzia{u w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popemienie przestepswva Iubprzestepstwa skarbowego
5. W stosunku do Firmy, ktOra reprezentujemy Sqd nie orzeki zakazu ubiegania sie o zaméwienia napodstawie przepisow o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbakary.
6. Nie jesteémy powiazani kapitaJowo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajqcymw szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w space, jako wspolnik spéiki cywilnej Iub spéiki osobowej;b) pemieniu funkcji czlonka organu nadzorczego Iub zarzqdzajacego, prokurenta,petnomocnika.

.................... , dnia 2020 r.
(upefnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udziaIu w postepowaniu

,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci (BWR).”
Postepowanie nr 15ITOI2020

Warunki udzialu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam, 2e speiniam Warunki udzia1u w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dzia¥alno§ci zawodowej.

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

dnia 2020 r.
(upeknomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zaiqcznik nr 5 do SWZ

dnia .....2020 rpeIna nazwa wykonawcy

WYKAZ DOSTAW
,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci (BWR).”Postepowanie nr 15ITO/2020

Wykaz zrealizowanych w ciagu ostatnich 3 lat, to znaczy zakoficzonych przed up+ywem terminusk+adania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziaialnoéci jest krétszy - w tym okresie,3 dostaw wapna BWR w iloéci 1100 M9.
Doéwiadczenie w realizacji dostaw nalezy udokumentowaé referencjami wystawionymi przezpodmioty wytwarzajace produkt zbywalny na rzecz ktérych usfugi byiy realizowane.

Lp. Nazwa i rodzaj wartos’é prac czas realizacji nazwa i adres zaiaczonezaméwienia powierzonych (naleiy podaé daty) Zamawiajqcego dokumentyoraz zakres robét Wykonawcy TAKINIEpoczatek koniec

podpis osoby losébl upowaznionejlnych
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Umowa nr15 ITOI2020

W dniu .....2020 r. w Koiobrzegu pomiedzy

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéika z 0.0. w Kolobrzegu (NIP: 671-00-12-257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) z siedzibq w Kobbrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, ktéra reprezentuje

Pawel Hryciéw - Prezes Zarzqdu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajqcym,

a:

zwanym w tekécie Wykonawca i reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedurq udzielania zaméwien
przez MWiK Spc'fika z 0.0. w Ko10brzegu (Uchwa1a 134/2019 Zarzadu Spélki MWiK 2 04.12.2019) zostaia
zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§ 1
1. Przedmiotem Umowy jest realizowanie przez Wykonawca, na podstawie kaZdorazowych zaméwier'l,

dostaw Wapna do Oczyszczalni éciekéw zlokalizowanej w KorzyScienku lo£obrzegu przy ul.
Wspélna 5.

1) Wykonawca zobowiqzuje sie do realizacji przedmiotu umowy na zasadzie sukcesywnych dostaw
wapna BWR okreélonego w Szczegébwym opisie zaméwienia na adres: Oczyszczalni Sciekéw w
Korzyécienku do dnia ..........2021 r.

2. Wykonawca oéwiadcza, 2e wapno, ktérego dostawa jest przedmiotern Umowy spetnia wymogi
stawiane przez Zamawiajqcego i posiada parametry o niZej okreélonej wartoéci, zgodne z oferta z
dnia.................2020 r.

Ca0 + MgO - ....%
MgO - ....%
SiOz - ....%
F3203 - ....%
A|203 - ....%
803 - ....%
002 - ....%
C30 wolne - ....%

reaktywnoéé teo - min
Sito 0,090 mm - ....%
Sito 0,2 mm - ....%

3. Szacowana iloéé dostarczanego Wapna w okresie trwania umowy wynosi 2500 M9. W zaleZnoéci od
warunkéw eksploatacyjnych instalacji przetwarzania osadéw Sciekowych, iloéé zaméwionego Wapna
moZe ulec zmniejszeniu qi zwiekszeniu. Zmiana iloéci dostarczanego wapna nie bedzie
skutkowa1a dochodzeniem innych roszczefi od Zamawiajqcego.

4. W przypadku okreélonym w ust. 3 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie naleine z tytu1u
faktycznie wykonanych dostaw wapna objetych umowa”

52
1. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwote: zl netto, + podatek VAT w

wysokoéci 23 % = zt brutto (s10wnie: .................... 00/100).
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a) w tym za 1 Mg: .............zi netto.
Wartoéé ustalonego wynagrodzenia zostaia okreélona w ofercie Wykonawcy z dnia r., ktora
stanowi zaiqcznik nr 2 do umowy.
W przypadku okreélonym w § 1 ust.3 Zamawiajqcy zapiaci Wykonawcy wynagrodzenie naIeZne
z tytuiu faktycznie wykonanych dostaw objetych umowq, pomniejszone o ewentualna wartoéé kary
umownej okreéionej w § 7 ust. 1.

§ 3
. Osoby odpowiedzialne za realizacje niniejszej umowy:

a) ze strony Zamawiajacego jest:
b) ze strony Wykonawcyjest: :

. Osoby wymienione w ust.1 sa uprawnione do uzgadniania form i metod wykonywania przedmiotu
umowy. udzielania niezbednych wyjaéniefi i informacji koniecznych do prawidiowego wykonywania
przedmiotu umowy.

. Wszystkie doroczenia i wezwania skierowane do stron umowy uznaje sie za prawidiowo iskutecznie
dokonane, jeZeli boda dokonane w jednym z miejsc wymienionych niZej:
a) w siedzibie Wykonawcy,
b) w siedzibie Zamawiajqcego,
c) w formie pisemnej. e-mail.

§4

. Strony ustalaja, 2e zapiata za kazdorazowa zrealizowana dostawe Wapna przedmiotu umowy z
zastrzeZeniem ust 2, bedzie sie odbywaia jednorazowo faktura po odbiorze potwierdzonym
protokoiem odbioru podpisanym przez Strony.

. Poprawnie wystawiona i dostarczona do zamawiajqcego, faktura VAT wraz z protokoiem odbioru za
wykonane dostawy bedzie piatna przelewem w terminie do 30 dni.

. Za dzieh zapiaty wynagrodzenia uwaZa sie dziefi obciqienia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§ 5
Obowiqzki Wykonawcy:
1. Dostawy wapna, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy realizowane bode! przez Dostawce

wiasnym transportem i na wiasny koszt zestawami samochodowymi samowyiadowczymi typu
cysterna, obejmujace zaiadunek ciénieniowy wapna do silosu znajdujqcego sie na terenie
oczyszczalni Sciekow. Jednorazowa dostawa wapna wynosié bedzie okoio 25 ton.
Realizacja zamowienia odbywaé sie bedzie w dni robocze od poniedziaiku do piatku, w godzinach
od 07:00 do 15:00; w okresie 1 roku od dnia podpisania umowy z Zamawiajacym, w terminie do 3
dni od zioZenia zaméwienia w formie e-mail przez Zamawiajacego
Wykonawca zapewni hermetyczny roziadunek Wapna pizez przeszkolone w zakresie roziadunku
osoby, tak aby w okresie 3O dni od dostawy Wapno zachowaio peina zdolnosé reakcyjna.
W dniu dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu karte charakterystyki lub/i specyfikacje
Wapna, ktéra bedzie potwierdzaia, 2e wartoéci parametréw fizyko-chemicznych dostarczonego
Wapna zgodne sq z zadeklarowanymi w ofercie. lub dokumentu r6wnowa2nego wystawionego
przez producenta Wapna.
Zamawiajacy zastrzega sobie moZliwoSé kontrolnych pomiarow iloéci i badan jakoéci dowoZoriego
wapna. W przypadku gdy wynik badania przeprowadzonego przez akredytowane iaboratorium
bedzie negatywny, jego koszt poniesie Wykonawca
W razie stwierdzenia w dostawie niezgodnoéci parametréw jakosciowych dostarczonego Wapna z
okreélonymi w § 1 ust.2, Zamawiajqcy zioZy stosowna reklamacje, Wykonawcy, ktéry udzieli na niqodpowiedzi w ciqgu 2 dni, a po bezskutecznym upiywie tego terminu reklamacja uwaz'ana bedzie
za uznanq w caioéci, zgodnie z Zadaniem Zamawiajacego.
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§e

1. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 30 dni od dnia
wykonania kaidej dostawy, przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedziainoéé z tytuiu rekojmi i gwarancji za wady zmniejszajace wartoéé
uZytkowq i technicznq dostarczonego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest zobowiazany do bezpiatnej wymiany wadliwej partii wapna na woina 0d wad w
czasie 72 godz. od otrzymania zgioszenia reklamacji zgodnie z § 5 ust. 6,

4. Za moment zgioszenia usterki/wady uwaZa sie dziefi wysiania: e-mail, do Wykonawcy.

§ 7
1. Strony postanawiaja kary umowne. ktére beda naliczane w nastepujqcych wypadkach i wysokoéciach:
1) Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opéZnienie w wykonaniu kaZdorazowej dostawy przedmiotu umowy, zgodnie 2 § 5 ust. 2
niniejszej umowy w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto. okreéionego w § 2 ust. 1
2a kazda rozpoczetq dobe opéinienia,

b) za opoinienie w wykonaniu wymiany wadliwej partii wapna w wysokoéci 0.2% wynagrodzenia
umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kazda rozpoczeta dobe opoznienia Iiczona od dnia
wyznaczonego na wykonanie wymiany. zgodnie 2 § 6 ust. 3 niniejszej umowy,

c) za odstqpienie od umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy w wysokoéci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1,

d) za nie zachowanie terminu okreélonego w § 8 ust. 1 umowy w wysokoéci 0.2% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 2 ust. 1 umowy za kaZda rozpoczgtq dobe opéZnienia.

2. Zamawiajacy zapiaci Wykonawcy kary umowne z tytuiu odstqpienia od umowy z przyczyn wyiacznie
zaleZnych 0d Zamawiajqcego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Wykonawca wyraZa zgode na potrqcanie przez Zamawiajacego kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawca lub z zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

§8

1. Wykonawca najpéiniej do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie naleZytego wykonania
umowy w wysokoéci 5% wynagrodzenia ryczaitowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwote ......
21, w formie gotéwkowej lub w formie poiisy ubezpieczeniowejlpolisy bankowej. ktérej treéé zostanie
zaakceptowana przez Zamawiajacego.

2. Strony ustalaja, 1e po wykonaniu zaméwienia i odbiorze koficowym robot zostanie zwrdcone
Wykonawcy 7O % wniesionego zabezpieczenia umowy w terminie 30 dni od daty podpisania
protokoiu koricowego, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia naieZytego wykonania umowy
jest przeznaczone na pokrycie roszczer‘n z tytuiu rekojmi za wady i zostanie zwrécone po upiywie
okresu gwarancji w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku 0d wykonawcy .

3. Zabezpieczenie. siuZy pokryciu roszczer’i z tytuiu niewykonania lub nienaleiytego wykonania
umowy. w tym réwniez kar umownych.

§ 10
1. Zamawiajqcemu plzysiuguje prawo, bez ponoszenia kosztéw kar umownych, do odstqpienia od

umowy, gdy:
a) wystqpi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, 2e wykonanie przedmiotu umowy nie |e2y

w interesie Zamawiajqcego, czego nie moZna byio przewidzieé w chwili zawarcia umowy,
b) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie matku Wykonawcy lub jego

znacznej czeéci.
c) Wykonawca nie wykonai dostawy w terminie okreélonym w § 5 ust. 2.
d) Wykonawca realizuje dostawe przewidziana niniejsza umowa niezgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy.
2. Wykonawcy przysiuguje prawo odstqpienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw, jeZeli Zamawiajacy:

a) odmawia odbioru lub odmawia podpisania protokoiu odbioru. bez wskazania uzasadnionej
PTZVCZYHY.
b) nie wywiazuje sie z obowiqzku zapiaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego
miesiqca od upiywu terminu na zapiate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.
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3. Oéwiadczenie o odstalpieniu od umowy naleZy ztoZyé drugiej stronie w formie pisemnej pod rygoremniewaZnoéci ~ oéwiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie

§ 111. Zmiana ktéregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piémie w formieaneksu do umowy pod rygorem niewaZnoSci z zastrzeZeniem ust 2.2. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub przedstawiciela Zamawiajqcego nie wymaga zmiany umowypod warunkiem zachowania pisemnej formy powiadomienia. ,

§ 121. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania majq w+aéciwe przepisy Kodeksucywilnego.
2. Spory wynik1e ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny w1a$ciwy dlasiedziby Zamawiajqcego.

§ 13Umowe sporzadzono w 2-ch jednobtzmiacych egzemplarzach z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca.a 2 egz. otrzymuje Zamawiajacy.

Zafgcznik do umov_vz:
1. Szczegélowy opis zaméwienia
2. Oferta Wykonawcy
3. Gw Nal Wyk

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY
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Zaiacznik nr1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMéWIENIA

,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci (BWR).”
Wspélny slownik zaméwiefi: CPV - 44921210-7
1. Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci
(BWR).w okresie 1 roku.
2. Parametry techniczno-uZytkowe przedmiotu zaméwienia:
Parametr Wartoéé rekomendowana Wartoéé wymagana
Ca0 + MgO 94.90% - min. 93.0%
MgO 0.50% - max. 1,0%
Si02 0.50% - max. 1.8%
F9203 0,20% - max. 0.5%
A|203 0.40% - max. 0.8%
803 0,10% - max. 0.5%
002 2,00% - max. 4.0%
CaO wolne 91.10% - min. 85.0%
Reaktywnoéé t60 0.7 min -max 1.5 min.
Sito 0,090 mm 5,60% -max 6.9%
Sito 0.2 mm 0.10% -max 0,6%
Plastyfikator" 1% min. 1.0%
Zamawiaigcy mmaga by zuZycie wagna w grocesie technologicznym przetworzenia osadu

komunalnego na nawéz organiczny wnosflo nie wigcei ni: 200 kg na 1 Mg osadu przy 22% s.m.osadu

3. lloéc’: zaméwionego wapna w roku wyniesie ok.2 500 Mg (+I-).
Dostarczanego sukcesywnie. Srednio dwukrotnie w ciagu tygodnia. w iloéciach ok. 20 Mg
jednorazowo. Dostawy realizowane bedq cysternami Dostawcy. z zasypem ciénieniowym o
regulowanej wartoéci ciénienia. zapewniajacymi pneumatyczne wy1adowanie wapna do silosu

z przyiaczem dostosowanym do instalacji Zamawiajacego (z1qcze straZackie 675 mm).
4.Wszelkie koszty transportu. zabezpieczenia tadunku. ubezpieczenia. roz1adunku ponosi
Wykonawca. Wyladunki musza odbywaé sia zawsze pod nadzorem Zamawiajacego.
Dostawy odbywaé sia beda w dni robocze. w godzinach pracy oczyszczalni tj. od 7:00 do 15:00.
po wczeéniejszym zleceniu w formie e-mail, w terminie maksymalnie do trzech dni od daty z1oZenia

zlecenia.
5.Przy kaZdorazowej dostawie Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu:
o karty charakterystyki lubli specyfikacji wapna. ktére bedzie zawiera1o parametry zgodne
z wymaganymi przez Zamawiajacego w pkt 1.
o odczyt wa2enia.
Zamawiajacy zastrzega sobie moZliwoéé dokonania kontroli jakoéciowej oraz iloéciowej
dostarczonej partii wapna.
6. Wymagane éwiadectwa i atesty.
Oferowane przez wykonawca wapno BWR ma posiadaé
. certyfikat wydany przez jednostke notyfikowana w UE (z aktualna data waznoéci i
identyfikujaca producenta i typ wyrobu) lub deklaracja zgodnoéci z wymogami dyrektyw Unii
Europejskiej. Dokumenty za1qczone jazyku obcym musza byé przeflumaczone na jazyk

olski.
3. Gwarancja — wymagany okres gwarancyjny dla wapna BWR wynosi 30 dni.

10. Wykonawca najpoZniej do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nale'zytego wykonania
umowy w wysokoéci 5 % wynagrodzenia ryczaflowego brutto za przedmiot umowy w formie
gotéwkowej lub w formie polisy ubezpieczeniowej/polisy bankowej. ktorej treéé zostanie
zaakceptowana przez Zamawiajacego.
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Zaiqcznik nr 3 do umowy

WZOR GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Gwarancja naleZytego wykonania umowy i usuniecia wad lub usterek
Nr ............. zdnia....................

1. W zwiazku z umowa o roboty budowlane nr ktéra zostanie zawarta pomiedzy

zwanaidanisj‘ioiJ-owiqzanym", a ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Sp. z 0.0. w Koiobrzegu z siedziba:78-100 Koiobrzeg, ui. Artyleryjska 3 zwana dalej ”Beneficjentem”, ktérej przedmiotem jest:

zwana dalej uumowq”,

awa'oo'”daiaj.nééw‘a‘taotsr'ti'iugwarantuje Beneficjentowi nieodwoialnie i bezwarunkowo, na zasadachprzewidzianych w niniejszej gwarancji, zapiate za powstaie w okresie waZnosci gwarancji, zobowiazaniaZobowiazanego, wynikajace z umowy , w tym kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi zaopéinienie.
1) do wysokoéci: . PLN (siownie: ......00/100) w przypadku niewykonania lubnienaieZytego wykonania przedmiotu umo ,
2) oraz do wysokoéci: ........PLN ( siownie: ..........................00/100) w przypadku nie usuniecia lubnienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad iub usterek powstaiych w przedmiocie umowy.
2. KaZda wypiata z tytuiu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnoéé Gwaranta o to kwota.
3. Niniejsza gwarancja jest waZna:
1) od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokoiemodbioru stwierdzajacym naieZyte wykonanie przedmiotu umowy, nie diuiej jednak niz do dnia............2019r. - w zakresie roszczel’i z tytuiu niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotuumowy, oraz
2) od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem odbioru stwierdzajqcyrnnaieZyte wykonanie przedmiotu umowy, do dnia ..r. - w zakresie roszczen z tytuiu nieusuniecia IubnienaleZytego usuncia wad lub usterek powstaiych w przedmiocie umowy.
4. Beneficjent zobowiqzany jest zgiosié w terminie waZnoéci gwarancji kompletne. to jest zgodne z ust. 6,2adanie zapiaty, pod rygorem odmowy wypiaty Swiadczenia z gwarancji.
5. Wypiata z tytuiu niniejszej gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta

kompletnego qania zaptaty.
6. Wypiata z tytuiu niniejszej gwarancji nastqpi na piewvsze pisemne 2a1danie zapiaty zawierajqce kwotaroszczenia, pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentéw:
1) w przypadku niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy:
a) dokumenty potwierdzajace, 2e osoby, ktore podpisaiy 2adanie zapiaty w imieniu Beneficjenta uprawnione

sq do jego reprezentowania,
b) oswiadczenie, 2e Zadana kwota jest naieZna z tytuiu Gwarancji w zwiqzku z niewykonaniem lub

nienaieZytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowiqzanego.
2) w przypadku nieusuniecia lub nienaieZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad lub usterek powstaiych

w przedmiocie umowy:
a) dokumenty potwierdzajace, 2e osoby, ktére podpisaiy wezwanie do zapiaty w imieniu Beneficjentauprawnione sq do jego reprezentowania,
b) kopia obustronnie podpisanego kor'lcowego protokoiu odbioru stwierdzajacego naleZyte wykonanieprzedmiotu umowy,
c) oswiadczenie Beneficjenta, 2e pomimo pisemnego wezwania Zobowiazany nie usunai w terminie wad lubusterek powstaiych w przedmiocie umowy i w zwiqzku z tym 2adana z tytuiu gwarancji kwota jest mu

naieZna.
7. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i caikowicie w przypadku:
1) niewykonania lub nienaieZytego wykonania przedmiotu umowy z upiywem ostatniego dnia terminu

okreéionego w ust. 3 pkt 1), *
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2) nieusuniecia Iub nienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad lub usterek powsta’lych w
przedmiocie umowy z uplywem ostatniego dnia terminu okreélonego w ust. 3 pkt 2),

3) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta 2e wszystkich zobowiqzafi przewidzianych w gwarancji, przed
upiywem terminu waZnoéci gwarancji,

4) gdy Swiadczenia Gwaranta z tytu{u niniejszej gwarancji w zakresie niewykonania lub nienaleZytego
wykonania przedmiotu umowy, osiagnew kwote wskazana w ust. 1 pkt1),

5) gdy éwiadczenia Gwaranta z tytuiu niniejszej gwarancji w zakresie nieusuniecia lub nienaleZytego
usuniecia wad lub usterek powstaiych w przedmiocie umowy osiagnqw kwote wskazanq w ust. 1 pkt. 2).

8. Gwarancja zabezpiecza zobowiqzania Zobowiazanego, okreélone w ust. 1, zgodnie z treécia umowy, z
dnia wystawienia gwarancji.

9. Spory mogace wyniknaé przy wykonywaniu postanowiefi niniejszej gwarancji rozstrzygane beda przez
sad Maéciwy dla sie'dziby Beneficjenta.

10. Beneficjent nie moZe dokonaé przelewu wierzytelnoéci z tytu{u niniejszej gwarancji lub obciqé jej
prawami osoby trzeciej bez uzyskania, na czynnoéci te, pisemnej zgody Gwaranta.

11. Niniejsza gwarancje sporzqdzono w dwéch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta
i Gwaranta.

12.
Gwarant

Jako Zobowiqzany oéwiadczam, z‘e tres‘é niniejszej gwarancji jest zgodna ze zfoz‘onym przez nas w dniu

................... wnioskiem o udzielenie gwarancji.

Zobowiazany


