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

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

nie pizekraczajqcej kwoty 428.000 euro.

1. Nazwa postepowania: Dostawa

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

Numer postepowania: 18lTOI2020

2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

Imie i nazwisko: Janusz Kubek Dnia 37.09.2020 r.

fifw W
3. specyfikacje warunkéw zaméwienia iatwierdzii pod wzgledem t'échnicznym:

lmie i nazwisko: Tomasz Urbariski kier dz. TO Dnia - 09.2020 r.

'7- wflzgm‘sluf

lmie,I i nazwisko: Iwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy Dnia -Wfl "WM“... r.

5' s f'k . 6 . . . . ..pecyl acie warunk wzamowuenla zatWIerdzH. 7/, ,V / fl 1 ma ) m 1
Dnia - 6.4.5. ff..’.‘...‘..‘.‘.’r.‘"

4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:

Imie'I nazwisko: Pawei Hryciow— Prezes Zarzadu Spéikl Dnia - .24. “13.202“ r.
Pod Is: ,‘-';..i W31 zoflo \. qx cgu

" 72;:
Pit-met 13627610

Integralnq czeéé niniejszej SWZ stanowiq wzory dok entéwlzalqcznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdziai 1: ZAMAWIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéika z ograniczonq

odpowiedzialnoéciq, ul. Artyleryjska 3. 78-100 Kotobrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,REGON 330263149, NIP 671—00-12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego; www.bip.mwik.kolobrzeg.gl
Adres e-mail; przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
Ogtoszenie o wszczeciu postepowania oraz SWZ zostab zamieszczone na stronie internetowejBIP Zamawiajqcego.
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Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:
ZAMOWIENIE SEKTOROWE.
Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonychProcedurq udzielania zaméwiefi przez MVWK Sp. z o. o. w Kmoblzegu - Zalqcznik nr 1 do Uchwaiy Nr134/2019 Zarzqdu Spc'fiki MVVIK Sp. z 0.0. w Ko1obrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnos'ci (BWR).”
Postgpowanie nr 1 8IT012020

Rozdziaf 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowaniabeda plzekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powyiszych informacji moZe mieé charakterpisemny lub forme elektronicznq. Przed terminem sk+adania ofert V_Vykonawcy winni zapoznaé sig 2treéciq ewentualnych odpowiedzi lub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznaniesie z caioécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Oferte skiada sie, pod rygorem niewaZnoéci, w formie pisemnej. Zamawiajqcy nie wyraZa zgodyna ziozenie oferty w postaci elektronicznej.
2. Pemomocnictwo do podpisania ofegty winno byé ddqczone do oferty, o ile nie wynikaz innych dokumentéw za1aczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie doewidencji dzialalnoéci gospodarczej). Pemomocnictwo winno byé dolaczone w oryginale lub kopiipoéwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.
3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie, ktéra bedzie zaadresowana: Inazwa i adresZamawiajqcego/ oraz bedzie posiadac’: nastepujqce oznaczenie:

OFERTA ,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci (BWR).”Postgpowaniepr 18IT0/2020NIE OTWIERAC PRZED .AZ..09.2020 r. do GODZ. 13.00
4. Wykonawca m02e wprowadzié zmiany lub wycofaé z1oZonq oferte przed uplywem terminuskiadania ofert.
5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia. z wyjatkiem informacji stanowiqcych tajemniceprzedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczchNej konkurencji, jeZeliWykonawca nie p62niej Mr: W terminie sk1adania ofert zastrzegh 2e nie mega one byéudostepniane.
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Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé caioéé zaméwienia,
Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajqcy nie dopuszcza moZliwoéci zioZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreSlony w SWZ
sposob wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
Rozdziai 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia mogq ubiegaé sie; Wykonawcy, ktélzy speiniaja nastepujace warunki
dotyczace:

a) posiadania uprawnieh do wykonywania okreélonej dziaialnoéci lub czynnoéci, jeZeli ustawy
nakiadajq obowiqzek posiadania takich uprawnier’i,

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

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej ifinansowej.

Rozdziaf 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MfiJA 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 — zaigcznik nr 1 do SWZ.

. Podpisany opis przedmiotu zaméwienia - zacznik nr 2 do SWZ.

. Oéwiadczenie o braku podstaw do wykiuczenia Wykonawcy zaficznik nr 3 do SWZ.

. Oéwiadczenie o speinieniu warunkéw udziaiu w postepowaniu — zaigcznik nr 4 do SWZ.

. Wykaz dostaw zrealizowanych w okresie 3 lat, to znaczy zakoficzonych przed upiywem terminu
skiadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziaialnoéci jest krétszy - w tym okresie, 3 dostaw wapna
BWR w iloéci minimum p0 1000 Mg./ na 1 rok/kazda, Doéwiadczenie w realizacji dostaw naleZy
udokumentowaé referenciami mstawionymi przez osoby regrezentuigce podmiot, ktéry jest
wiaécicieiem komunalnej oczyszczalni éciekow posiadajacych decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi wydanq dla tych oczyszczalni do kt6rych dostarczano wapno BWR w celu przetwarzania
ustabilizowanego komunalnego osadu na nawoz lub érodek poprawiajqcy wiaéciwoéci gieby.
wytwarzajqce produkt zbywalny na bazie komunalnych osadéw Sciekowychma rzecz ktorych usiugi

; byiy realizowane. - zaigcznik nr 5 do SWZ. Zaiqczone referencje muszq potwierdzac': 2e:
1/na bazie dostarczanego wapna BWR i osadéw Sciekowych z oczyszczalni siekéw powstaje produkt
( nawéz i/Iub polepszacz zgodny z Ustawq o Nawozach i NawoZeniu),
2lprodukt ten zostai dopuszczony do obrotu na mocy wydanej decyzji MRiRW dla danej oczyszczalni
Sciek6w.
3/produkt ten posiada parametry (wszystkie nie gorsze, niz parametry produktu opisanego w decyzji).

6. Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaialnoéci
gospodarczej potwierdzajqce prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
istwierdzajace, 2e zakres jego dziaialnoéci 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 od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaialnoéci, przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé zioZonej oferty Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia - waznej na dzien podpisania umowy.

8. Zamawiajqcy za2qda przedstawienia oryginaiu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna Iub bedzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mogi sprawdzié jej prawdziwoéci w
inny sposéb.
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9. Zamawiajqcy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie z¥oZyli dokumentéw
potwierdzajacych spemienie warunkéw udzia’ru w postepowaniu, do uzupeinienia tych dokumentow
w okreélonym terminie.

Rozdziai 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

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

1. Gene win na uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja zamowienia, w tym
dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawcq bedq prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towaréw i us1ug zgodna z ustawa o podatku

VAT i podatku akcyzowym.

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

Oferty spemiajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji z1oZone przez Wykonawcow nie
podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wed1ug poniZszych kryteriéw i wag:

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

Najkorzystniejszq oferta jest oferta, ktéra uzyska w prowadzonym postgpowaniu najwiekszq
Iiczbe punktow.

Rozdzial 13: WADIUM

1. Wykonawca przystepujacy do postepowania obowiqzany jest do wniesienia wadium w kwocie
3500,00 zl (slownie: trzy tysiqce pieéset ) z dopiskiem: Wadium-Postepowanie nr 18IT0/2020

2. Wadium moina wnieéé w pieniadzu, poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spéidzielczej kasy
oszczednoéciowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniadzu naleZy wpfacié na rachunek: 59 1240 6654 1111 0000 4968 3385
Bank Pekao SA l/o Koiobrzeg

3. Oryginal dokumentu (gwarancji, poreczenia itp.) nalezy dotaczyé do oferty.
4. Do ofert naleZy ddqczyé dowéd wniesienia wadium, o ktérym mowa w pkt. 1 lub kopie potwierdzenia

dokonania przelewu — w przypadku wniesienia wadium w pieniadzu.
5. Zamawiajacy niezwbcznie zwraca wadium, jeZeli:

1. up1yna1termin zwiazania oferta,
2. zawarto umowe,
3. uniewaZniono postepowanie, a protesty zosta1y ostatecznie rozstrzygniete lub uptyna‘ termin

ich wniesienia,
4. Wykonawcy, ktéry wycofa’r oferte przed up1ywem terminu sk1adania ofert — niezw1ocznie po

z1oZeniu pisemnego wniosku o zwrot wadium,
5. Wykonawcy, ktéry zosta1 wykluczony z postepowania badi ktérego oferta zosta1'a odrzucona

— niezw¥ocznie po 21oieniu pisemnego wniosku o zwrot wadium, przy czym zJoZenie takiego
wniosku jest réwnoznaczne ze zrzeczeniem sie przez Wykonawce prawa do wniesienia
sprzeciwu.

6. JeZeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je na wskazany rachunek Wykonawcy,
po otrzymaniu wniosku z podaniem numeru konta na ktére ma byo zwrécone.
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1) Wadium przechowywanie jest na nieoprocentowanym rachunku.
7. Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jeZeli Wykonawca, ktérego oferta zostaja wybrana:

1) odmowij podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stajo sie niemoZIiwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupejnienia oferty nie zjozyj dokumentow lub
oéwiadczer‘i potwierdzajacych spejnienie warunkow udzialu w postepowaniu albo pejnomocnictw,
chyba 2e udowodni, 2e wynika to z przyczyn nieleiacych po jego stronie.

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy zjozona Oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z umywem terminu skjadania ofert.

ROZDZIAI: 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:
Miejsce: Punkt Obsjugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji" Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3,
78-100 Kojobrzeg

Termin: Ofert nalez 2o 6 do dnia "HZ-.9. .....09.2020 r.

Oferty z?oZone po wyznaczonym terminie, nie beda rozpatrywana.

odz. 1 2°°.

Rozdzial16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajajcego.

Rozdzial 17: INFORMACJE 0 TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:
1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajajcego polega na: sprawdzeniu oferty

przed otwarciem, czy nie zostajy uszkodzone, wycofane Iub zamienione.
2. Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktOrego czjonkowie Komisji

dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnosci z warunkami okreélonymi opisie
przedmiotu zaméwienia i specyfikacji.

3. Oferta Wykonawcy, ktory 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) zostaja podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej ZbZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;
Rozdzial 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcalami,
ktérzy zjozyli oferty.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy 2102yli oferty w niniejszym postepowaniu do z’roZenia
ofert ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy, ktorzy przystapiq do negocjacji ceny oferty, zj02q oferty ostateczne z wartosciq ceny
ostatecznej niisza od wartoéci ceny oferty.

Rozdzial 19,- UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy. ktérego Oferta bedzie przedstawiafa najkorzystniejszy

bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriow oceny ofert.
2. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwjocznie Wykonawcéw, ktOrzy ubiegali sie o udzielenie

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

oferty.
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4. JeZeli wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana bedzie sie uchylai od zawarcia umowy,
Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza spoéréd pozostaiych ofert bez ponownego ich badania
ioceny.

Rozdzia! 20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

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

2. Gdy postepowanie obarczone jest wadq uniemoZiiwiajacq zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajqcy zawiadamia réwnoczeénie

wszystkich Wykonawcow, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdziafll 21: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SW2:

1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw
zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwiocznie udzielié wyjaénier'i. jednak nie pOZniej M
dni przed upiywem terminu skiadania ofert. pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wpiynai do Zamawiajqcego nie p62niej niz do godz.24.00 w dniu,
w ktérym upiywa poiowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.

2. Zamawiajqcy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania 2r6dia
zapytania.

3. 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.

4. Osoba uprawnionq do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgiedem
proceduralnym — Janusz Kubek, e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.gl,

5. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujq
e-maillpisemniel. Oéwiadczenia. wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca
telefaksu uwaZa sie za zioZone w terminie, jeZeii ich treeé dotaria do adresata przed upiywem
terminu.

6. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektronicznq rozumie przesianie doiaczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZniona
do reprezentowania Wykonawcy Iub Zamawiajacego.

Rozdzia! 22: ZOBOWIAZANIA WYKONAWCYZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zostaiy okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym m: 8 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dokiadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajqcy
powiadomi niezwiocznie wybranego Wykonawce.

Rozdzial 23: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1. Odwoianie przysiuguje Wykonawcom, wyiacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia iub zaniechanie czynnoéci, do
ktérej Zamawiajacy jest zobowiqzany na podstawie Procedury.

2. Odwolanie przysiuguje wyiacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny speinienia
warunkéw udziaiu w postepowaniu.

3. Odwoianie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajqoego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeli
zostaiy przesiane faxem Iub droga elektronicznq. albo w terminie 8 dni je2eii zostaiy doreczone w inny
sposéb.

4. Wniesienie odwoiania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajqcego.
Odwoianie wnosi sie wyiacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzqdu Spéiki ”Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spdiki z ograniczona odpowiedzialnoéciq
w Koiobrzegu.

5. Odwoianie powinno wskazywaé zaskar20na czynnoéé Iub zaniechanie Zamawiajqcego, ktérej zarzuca
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sie. niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawierac zwi¢z+e przedstawienie zarzutéw, okreélaé
Zadanie oraz wskazywac’: okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienia odwo{ania.

6. Odwo’tanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
7. Rozpatrujac odwmanie Prezes Zarzqdu Spé¥ki moZe je uwzglednié lub odrzucié.
8. lnformacje o odrzuceniu odwoiania Zamawiajqcy przesy¥a Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli

w postepowaniu.
9. 0d decyzji Prezesa Zarzqdu Spaki rozstrzygajacej odwdanie nie przysiugujq dalsze érodki

odwo{awcze.
Rozdziaf 24: 06!:OSZENIE WYNlKéW POSTEPOWANIA:
1. 0 rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktéry z¥oZy% oferte, zostanie zawiadomiony (e-

mailllistownie) odokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy oraz
uzasadnienia wyboru) lub o uniewaZnieniu postepowania, a tak2e oWykonawcach wykluczonych
oraz o ofertach odrzuconych.

2. Wyniki postepowania zostanq zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zalacznik nr 1 do SWZ

dnia ............... 09.2020 r.
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja“
Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujac do ogIoszenia o postepowaniu na:

,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci (BWR).”
Postepowanie nr 1 8/TOI2020

Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w specyfikacji warunkéw zaméwienia,
formularzu cenowym i projekcie umowy: za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:
.................................. zi netto + VAT = zi brutto
(siowniezu . )
w tym za 1 Mg=... . zi netto
Udzielamy gwarancji i rekojmi na okres 30 dni dla kazdej dostawy.

Deklarujemy dostawa wapna posiadajace niZej podane parametry zgodne z opisem przedmiotu
zaméwienia tj:

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

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

Si02 max %
Fe203 max ...... %
A|203 max ...... %
803 max ...... %
C02 max ...... %

3) reaktywnoéc’ tea
reaktywnoéé teo | do ........ sekund

CaO wolne min ...... %
Sito 0,090 mm max ...... %
Sito 0,2 mm max ...... %
Piastyfikator min ........%

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

3. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sia za zwiqzanych niniejsza oferta na czas 30 dni.
4. Przedmiot umowy zamierzamy wykonaé sami.

N
—

L
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5. Oéwiadczamy. 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu
zaméwienia i dysponujemy odpowiedniq kadrq.

6. Oéwiadczamy. 2e zawarty projekt umowy zosta% przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyZej wymienionych warunkach w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego.

Oferta zawiera ponumerowanych i podpisanych stron.

Zalacznikami do niniejszej oferty sq:

1.
2.
3

._. ‘Laegsssasyvaasrugag'vggai'an'fia ' ' " ' "
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Zalacznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci (BWR).”
Postepowanie nr 18IT012020

Wspélny stownik zaméwiefi: CPV - 4492121 0-7
1. Przedmiotem zaméwienia jest sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci
(BWR).w okresie do dnia 31 .12.2021 r.
2. Parametry techniczno—uZytkowe przedmiotu zamowienia:
Parametry i Wartoéci wymagane:
Ca0 + MgO 94,90% - min. 93.0%
MgO 0,50% - max. 1.0%
Si02 0,50% - max. 1.8%
Fe203 0.20% - max. 0,5%
A|203 0,40% - max. 0.8%
303 0,10% - max. 0,5%
C02 2,00% — max. 4,0%
CaO wolne 91,10% - min. 85.0%
ReaktywnoSé 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 wymaga by zuzycie wapna w grocesie technologicznym przetworzenia osadu
komunalnego na nawéz organiczny mnosflo nie wigcei m: 200 kg na 1 Mg osadu przy 22% s.m.osadu

Wymagania jakoéciowe organiczno-mineralnego érodka poprawiajacego w¥aéciwoéci gleby okreéla
decyzja Nr G-942l20 , wynosza one :
a)zawartoéé azotu ogo1em(N), co najmniej...0,4%(m/m),
b)zawartoéé fosforu w przeliczeniu na P205, co najmniej...0,3 %(m/m)
c) zawartoéé wapnia w przeliczeniu na CaO. co najmniej...10,0% (m/m)
d)zawartoéé substancji organicznej przy temp. Spalania 750 st C, co najmniej 20,0(%s.m.)
e)odczyn pHO 1:5 v:v co najmniej 1|;
f) postaé ...sta1a gruzelkowata
decyzja jest ogélnodostepna na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3. “03¢ zaméwionego wapna wynosi ok.2 500 Mg (+I- ).
Dostawy sukcesywne, realizowane cysternami Dostawcy z zasypem ciénieniowym
o regulowanej wartoéci ciénienia, zapewniajqcymi pneumatyczne wytadowanie wapna do silosu
z przy1aczem dostosowanym do instalacji Zamawiajacego (z1qcze straZackie 075 mm).
Dostawy odbywaé sie bedq w dni robocze, w godzinach od 7200 do 15:00, po wczeéniejszym zleceniu
w formie e-mail, w terminie maksymalnie do trzech dni od daty zJoZenia zlecenia.
4.Wszelkie koszty transportu, zabezpieczenia {adunku, ubezpieczenia, roz1adunku ponosi
Wykonawca. Wy’Iadunki musza odbywaé sie zawsze pod nadzorem Zamawiajqcego.
5.Plzy kazdorazowej dostawie Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu:
o karty charakterystyki lub/i specyfikacji wapna, ktére bedzie zawieram parametry zgodne
z wymaganymi przez Zamawiajqcego w pkt 1.
o odczyt waZenia.
Zamawiajqcy zastrzega sobie moiliwoéé dokonania kontroli jakoéciowej oraz iloéciowej
dostarczonej partii wapna.
7. Wymagane éwiadectwa i atesty.
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Oferowane przez wykonawce wapno BWR musi posiadaé
o certy'fikat wydany przez jednostke notyfikowanq w UE (z aktualnq data waZnoéci i

identyfikujqca producenta i typ wyrobu) lub deklaracje zgodnoéci z wymogami dyrektyw Unii
Europejskiej. Dokumenty za¥qczone jezyku obcym muszq byé przeflumaczone na jezyk polski.

o nie dopuszcza sie mieszania wapna o rOZnej reaktywnoéci celem uzyskania odpowiednich
parametréw.

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

9. Wykonawca na okres objgty umowq, najpéiniej do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie
naIeZytego wykonania umom w wysokoéci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy w formie gotéwkowej Iub w formie polisy ubezpieczeniowej/polisy bankowej, ktOrej treéé
zostanie zaakceptowana przez Zamawiajqcego.
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

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

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

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

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

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci (BWR).”
Postepowanie nr 181TOI2020

Oéwiadczamy. 26 w stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespeJnienia warunkéw w szczegélnoéci:

1. Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzqdzi’la szkody, nie wykonujac zaméwienia Iub wykonujqc je
nienaleZycie. a szkoda ta zosta’ta stwierdzona orzeczeniem sadu, ktore uprawomocnilo sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.

2. W stosunku do Firmy. ktéra reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie og!oszono upadbéci,
zwytkiem sytuacji, gdy po ogtoszeniu upadloéci doszb do zawarcia ukiadu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk%ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje matku upadlego.

3. Firma, ktérq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op#at Iub skiadek na
ubezpieczenia spoieczne Iub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roz{ozenia na raty zaleg%ych ptatnoéci Iub wstrzymania
w caméci wykonania decyzji w¥aéciwego organu.

4. Osoby okreSlone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaty prawomocnie skazane za przestepstwo
popemione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko
prawom osob wykonujqcych prace zarobkowq, przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Iub inne przestepstwo popehione
w celu osiqgniecia korzyéci majatkowych, a takZe za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo
udzia’tu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majqcych na celu popefnienie przestepstwa Iub
przestepstwa skarbowego

5. W stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy Sad nie orzek’; zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groibq
kary.

6. Nie jesteémy powiazani kapitabwo Iub osobowo z Zamawiajqcym poiegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spolce, jako wspélnik spétki cywilnej Iub spaki osobowej;
b) pemieniu funkcji czlonka organu nadzorczego Iub zarzqdzajqcego, prokurenta.

pemomocnika.

.................... . dnia ............09.2020 r.
(upeinomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

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

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

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

OQWIADCZENIE
o speInieniu warunkéw udziatu w postepowaniu

,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci (BWR).”
Postepowanie nr 18lTO/2020

Warunki udzialu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam. 2e spemiam Warunki udziaJu w postepowaniu dotyczqce:
1) kompetencji Iub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dziaialnoéci zawodowej.

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

...........,dnia ............ 09.2020 r.
(upemomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zatqcznik nr 5 do SWZ

dnia ..................09.202O r
peina nazwa wykonawcy

WYKAZ DOSTAW

,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci (BWR).”
Postepowanie nr 1 8IT0/2020

Zgodnie z rozdziaiem 9. Ust.5, SWZ

Lp. Nazwa i rodzaj iloéé ton czas realizacji (naleiy nazwa i adres zalaczone
zaméwienia dostaw do podaé daty) Zamawiajacego Referencjel

Wykonawcy dokumenty TAKINIE
poczatek koniec

podpis osoby losébl upowainionejlnych
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Umowa nr18 ITO/2020

W dniu .....2020 r. w Koiobazegu pomiedzy
,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” SpéIka z 0.0. w Kolobrzegu (NIP: 671—00-12-257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedziba w Koiobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, ktéra reprezentuje

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu
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 procedura udzielania zaméwiefi
przez MWiK Spéika z 0.0. w Kotobrzegu (Uchwata 134/2019 Zarzadu Spéiki MWIK z 04.12.2019) zostafa
zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§ 1
1. Przedmiotem Umowy jest realizowanie przez Wykonawca, na podstawie kaZdorazowych zaméwien,

dostaw Wapna do Oczyszczalni éciekéw zlokalizowanej w Korzyécienku k/Ko10brzegu przy ul.
Wspélna 5.
1) Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji przedmiotu umowy na zasadzie sukcesywnych dostaw

wapna BWR, okreélonych w Szczegéiowym opisie zaméwienia na adres: Oczyszczalnia Sciekéw w
Korzyécienku wterminie do dnia 31.12.2021 r.

2. Wykonawca oéwiadcza. Ze wapno, ktérego dostawa jest przedmiotem Umowy spelnia wymogi
stawiane przez Zamawiajacego i posiada parametry o niZej okreélonej wartoéci, zgodne z oferta z
dnia...... ...........2020 r.
Ca0 + MgO - ....%
M90 - ....%
SiOz - ....%
FezOs - ....%
A|203 - ....%
$03 - ....%
C02 - ....%
CaO wolne - ....%

reaktywnoééteo - min
Sito 0,090 mm - ....%
Sito 0,2 mm - ....%

3. Szacowana iloéé dostarczanego Wapna w okresie tnNania umowy wynosi 2500 M9. W zaIeZnoéci od
warunkéw eksploatacyjnych instalacji przetwarzania osadéw éciekowych, iloéé zaméwionego Wapna
moZe ulec zmniejszeniu badz zwiekszeniu. Zmiana iloéci dostarczanego wapna nie bedzie
skutkowaia dochodzeniem innych roszczefi od Zamawiajacego.

4. W przypadku okreélonym w ust. 3 Zamawiajqcy zap1aci Wykonawcy wynagrodzenie naleZne z tytu+u
faktycznie wykonanych dostaw wapna objetych umowa..

§2
1. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwote: zt netto, + podatek VAT w

wysokoéci 23 % = ........ zl brutto (siowniez... 00/100).



SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
1311'0/2020 Strona: 16/22

a) w tym za 1 Mg= .............zi netto.
2. Wartoéé ustalonego wynagrodzenia zostaia okreslona w ofercie Wykonawcy z dnia. .r.. ktora

stanowi zaiacznik nr 2 do umowy.
3. W przypadku okreslonym w § 1 ust.3 Zamawiajacy zapiaci Wykonawcy wynagrodzenia naleZne

z tytuiu faktycznie wykonanych dostaw objetych umowa, pomniejszone o ewentualna wartoéé kary
umownej okreélonej w § 7 ust. 1.

§3
. Osoby odpowiedzialne za realizacje niniejszejmumowy:

a) ze strony Zamawiajacego jest:..
b) ze strony Wykonawcy jest:

Osoby wymienione w ust.1 sq uprawnione do uzgaaanIa form i metod wykonywania przedmiotu
umowy, udzielania niezbednych wyjaénieI'I i informacji koniecznych do prawidiowego wykonywania
przedmiotu umowy.
Wszystkie doreczenia i wezwania skierowane do stron umowy uznaje sie za prawidiowo i skutecznie
dokonane, jeZeli bedq dokonane w jednym z miejsc wymienionych niZej:
a) w siedzibie Wykonawcy,
b) w siedzibie Zamawiajacego,
c) w formie pisemnej, email.

54

. Strony ustaiaja, 2e zapiata za kaZdorazowa zrealizowana dostawe Wapna przedmiotu umowy z
zastrzeZeniem ust 2. bedzie sie odbywaia jednorazowo fakturq po odbiorze potwierdzonym
protokoiem odbioru podpisanym przez Strony.
Poprawnie wystawiona i dostarczona do zamawiajqcego, faktura VAT wraz z protokoiem odbioru za
wykonane dostawy bodzie piatna przelewem w terminie do 30 dni.

. Za dzieI‘I zapiaty wynagrodzenia uwaZa sie dzieri obciaZenia rachunku bankowego Zamawiajqcego.

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

wiasnym transportem i na wiasny koszt zestawami samochodowymi samowyiadowczymi typu
cysterna, obejmujace zaiadunek ciénieniowy wapna do silosu znajdujacego sie na terenie
oczyszczalni Sciekéw. Jednorazowa dostawa wapna wynosié bedzie okoio 25 ton.

Realizacja dostaw odbywaé sit-3 bedzie w dni robocze od poniedziaiku do piatku. w godzinach od
07:00 do 15:00; w terminie do 3 dni od zioZenia zaméwienia w formie e-mail przez Zamawiajacego

Wykonawca zapewni hermetyczny roziadunek Wapna przez przeszkolone w zakresie roziadunku
osoby, tak aby w okresie 30 dni od dostawy Wapno zachowaio peina zdoinoSé reakcyjnq.

W dniu dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu karte charakterystyki lub/i specyfikacje
Wapna, ktéra bedzie potwierdzaia, 2e wartoéci parametréw fizyko-chemicznych dostarczonego
Wapna zgodne sa 2 zadekiarowanymi w ofercie, Iub dokumentu r6wnowa2nego wystawionego
przez producenta Wapna.

Zamawiajqcy zastrzega sobie moZliwoSé kontrolnych pomiarow iloéci i badar‘I jakoéci dowoZonego
wapna. W przypadku gdy wynik badania przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium
bedzie negatywny, jego koszt poniesie Wykonawca

W razie stwierdzenia w dostawie niezgodnoéci parametréw jakoéciowych dostarczonego Wapna
z okreéionymi w § 1 ust.2, Zamawiajqcy zioZy reklamacje Wykonawcy, ktéra zostanie zostanie
rozpatrzona zgodnie z iqdaniem Zamawiajacego.

§6

Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 30 dni od dnia
wykonania kazdej dostawy, przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedziainoéé z tytuiu rekojmi i gwarancji za wady zmniejszajace wartoéc’:
uzytkowq i technicznq dostaw przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowiqzany do bezpiatnej wymiany wadliwej partii wapna na woina od wad w
czasie 72 godz. od otrzymania zgioszenia reklamacji zgodnie 2 § 5 ust. 6,
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1.

Za moment zgioszenia usterki/wady uwaza sie dziefi wystania: e-mail, do Wykonawcy.

§ 7
Strony postanawiaja kary umowne, ktére beda naliczane w nastepujqcych wypadkach i wysokoéciach:

1) Wykonawca zapJaci 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, okreélonego w § 2 ust. 1
za kaq rozpoczetq dobe opéZnienia,

b) za wykonanie dostawy wadliwej partii wapna w wysokoéci 2% wynagrodzenia umownego brutto
okreélonego w § 2 ust. 1, zgodnie 2 § 5 ust. 5 niniejszej umowy,

c) za odstapienie 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 kaq rozpoczetq dobe opéinienia.

2. Zamawiajqcy zap1aci Wykonawcy kary umowne z tytu1u odstqpienia od umowy z przyczyn wy1qcznie
zaleZnych od Zamawiajqcego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Wykonawca wyraZa zgode na potracanie przez Zamawiajacego kar umownych z faktur wystawionych

1.

2.

przez Wykonawca; lub z zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy.

§a
Wykonawca najpéiniej do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie naleZytego wykonania
umowy w wysokoéci 1% wynagrodzenia ryczaflowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwote .........
21, w formie gotowkowej lub w formie polisy ubezpieczeniowej/polisy bankowej, ktOrej treéé zostanie
zaakceptowana przez Zamawiajqcegonr.....................................................
Strony ustalaja, 2e po wykonaniu caioéci przedmiotu umowy zostanie zwrécone Wykonawcy p0
up1ywie okresu gwarancji w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku od Wykonawcy .
Zabezpieczenie, stuZy pokryciu roszczer‘n z tytulu niewykonania lub nienaleZytego wykonania
umowy, w tym réwniei kar umownych.

§ 10
Zamawiajqcemu przysiuguje prawo, bez ponoszenia kosztéw kar umownych, do odstapienia od
umowy, gdy:
wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujqca, 2e wykonanie przedmiotu umowy nie IeZy
w interesie Zamawiajqcego, czego nie m02na by1o przewidzieé w chwili zawarcia umowy,
w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie matku Wykonawcy lub jego
znacznej czeéci.
Wykonawca nie wykona1dostawy w terminie okreélonym w § 5 ust. 2.
Wykonawca realizujte dostawy przewidziane niniejszq umowq niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstqpienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw, jeieli Zamawiajqcy:
a) odmawia odbioru lub odmawia podpisania protoko1u odbioru, bez wskazania uzasadnionej
przyczyny,
b) nie wywiqzuje site, 2 obowiqzku zapiaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego
miesiaca od upfywu terminu na zamate faktUry. okreélonego w niniejszej umowie.

Oéwiadczenie o odstapieniu od umowy naleZy z+oZy¢ drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem
niewaZnoéci - oéwiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie

§ 1 1
Zmiana ktéregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyraZonej na piémie w formie
aneksu do umowy pod rygorem niewaZnoéci z zastrzeZeniem ust 2.
Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub przedstawiciela Zamawiajqcego nie wymaga zmiany umowy
pod warunkiem zachowanie pisemnej formy powiadomienia.

18ITOI2020 Strona: I 7/22
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§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania majq wiaéciwe przepisy Kodeksu

cywilnego.
2. Spory wynik’te ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny wtaéciwy dla

siedziby Zamawiajqcego.

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

Zalgcznik do umowy:

1. Szczegéfowy opis zaméwiem’a
2. Oferta Wykonawcy
3. Gw Na! Wyk

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY
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Za1acznik nr1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci (BWR)."
Wspélny s1ownik zamowier'l: CPV - 44921210-7
1. Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci
(BWR).w okresie do dnia 31.12.2021 roku.
Wspélny slownik zaméwiel‘i: CPV - 44921210-7
1. Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci
(BWR).w okresie do dnia 31 .12.2021r.
2. Parametry techniczno-uiytkowe przedmiotu zaméwienia:
Parametry i Wartoéci wymagane:
030 + MgO 94.90% - min. 93.0%
MgO 0,50% - max. 1.0%
Si02 0,50% - max. 1.8%
Fe203 0,20% - max. 0,5%
A|203 0,40% - max. 0.8%
803 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 wymaga by zuZycie wapna w grocesie technologicznym przetworzenia osadu
komunalnego na nawéz organiczny mnosflo nie wigcei niz 200 kg na 1 Mg osadu grzy 22% s.m.osadu

Wymagania jakoéciowe organiczno-mineralnego érodka poprawiajacego w+a$ciwoéci gleby okreéla
decyzja Nr G-942/20 , wynosza one :
a)zawartoéé azotu ogo1em(N). co najmniej...0,4%(m/m),
b)zawartoéo fosforu w przeliczeniu na P205, co najmniej...0,3 %(m/m)
c) zawartoéé wapnia w przeliczeniu na CaO. co najmniej... 10.0% (mlm)
d)zawartoéé substancji organicznej przy temp. Spalania 750 st C, co najmniej 20,0(%s.m.)
e)odczyn pHO 1:5 v:v co najmniej 1|;
f) postaé ...sta1a gruze1kowata
decyzja jest ogolnodostepna na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3. lloéé zaméwionego wapna wynosi ok.2 500 Mg (+I- ).
Dostawy sukcesywne, realizowane cysternami Dostawcy z zasypem ciénieniowym
o regulowanej wartoéci ciénienia, zapewniajacymi pneumatyczne wyiadowanie wapna do silosu
z przyiaczem dostosowanym do instalacji Zamawiajacego (z1acze straZackie 975 mm).
Dostawy odbywaé sie bade} w dni robooze, w godzinach od 7:00 do 15:00, po wczeéniejszym zleceniu
wformie e-mail, w terminie maksymalnie do trzech dni od daty z1oZenia zlecenia.
4.Wszelkie koszty transportu, zabezpieczenia1adunku, ubezpieczenia, roz1adunku ponosi
Wykonawca. Wy1adunki muszq odbywaé sie zawsze pod nadzorem Zamawiajqoego.
5.Przy kazdorazowej dostawie Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu:
. karty charakterystyki lub/i specyfikacji wapna. kt6re bedzie zawiera’to parametry zgodne
z wymaganymi przez Zamawiajacego w pkt 1.
- odczyt waZenia.
Zamawiajacy zastrzega sobie moZliwoéé dokonania kontroli jakoéciowej oraz iloSciowej
dostarozonej partii wapna.
10. Wymagane éwiadectwa i atesty.
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Oferowane przez wykonawce wapno BWR musi posiadaé
. certyfikat wydany przez jednostke notyfikowana w UE (z aktualnq data waZnoéci i

identyfikujaca producenta i typ wyrobu) lub deklaracje zgodnoéci z wymogami dyrektyw Unii
Europejskiej. Dokumenty zahczone jezyku obcym musza byc’: przeflumaczone na jezyk polski.

o nie dopuszcza sie mieszania wapna o rOZnej reaktywnoéci celem uzyskania odpowiednich
parametréw.

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

12. Wykonawca na okres objety umowa, najpéZniej do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie
naleZytego wykonania umom w msokoéci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy w formie gotéwkowej lub w formie polisy ubezpieczeniowej/polisy bankowej, ktérej treéé
zostanie zaakceptowana przez Zamawiajacego.
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Zatqcznik nr 3 do umowy

WZOR GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEiYTEGO WYKONANIA UMOWY

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

1. W zwiqzku z umowq o roboty budowlane nr ktéra zostanie zawarta pomiedzy

zwanqdalejliooowiazanym”, a ”Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. w Kotobrzegu z siedziba:
78-100 Kotobrzeg, ul. Artyleryjska 3 zwana dalej ,Beneficjentem”. ktérej przedmiotem jest:

as;'agiéj‘.;;.;.aat“»‘;
Iz-Qte-rteudeiej'i'l'étljrete'dter'd":§Warantuje Beneficjentowi nieodwotalnie i bezwarunkowo, na zasadach
przewidzianych w niniejszej gwarancji, zaptate za powstate w okresie waz'noéci gwarancji, zobowiqzania
Zobowiqzanego, wynikajqce z umowy . w tym kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi za
opéinienie.

1) do wysokosci: . PLN (stownie: ......00l100) w przypadku niewykonania Iub
nienaleZytego wykonania przedmiotu umo ,

2) oraz do wysokoéci: ........ PLN ( stownie: ..........................00/100) w przypadku nie usuniecia Iub
nienaIeZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad lub usterek powstatych w przedmiocie umowy.

2. Kazda wyptata z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnoéé Gwaranta o te kwote.
3. Niniejsza gwarancja jest waZna:
1) od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem

odbioru stwierdzajqcym naleZyte wykonanie przedmiotu umowy, nie dtUZej jednak ni2 do dnia
............2019r. - w zakresie roszczer't z tytutu niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu

umowy, oraz
2) od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem odbioru stwierdzajacym

naleZyte wykonanie przedmiotu umowy, do dnia ..r. - w zakresie roszczel‘l z tytutu nieusuniecia lub
nienaleZytego usuniecia wad lub usterek powstatych w przedmiocie umowy.

4. Beneficjent zobowiazany jest zgtosié w terminie waZnosci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6,
Zadanie zaptaty, pod rygorem odmowy wyptaty Swiadczenia z gwarancji.

5. Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta
kompletnego Zedania zaptaty.

6. Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastqpi na pierwsze pisemne Zadanie zaptaty zawierajqce kwote
roszczenia, pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujqcych dokumentéw:

1) w przypadku niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy:
a) dokumenty potwierdzajace, 2e osoby, ktére podpisaty Zadanie zaptaty w imieniu Beneficjenta uprawnione

sq do jego reprezentowania,
b) oéwiadczenie, 2e qana kwota jest naleZna z tytutu Gwarancji w zwiazku z niewykonaniem lub

nienalez'ytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowiqzanego.
2) w przypadku nieusuniecia lub nienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad lub usterek powstatych

w przedmiocie umowy:
a) dokumenty potwierdzajqce, Ze osoby, ktére podpisaty wezwanie do zaptaty w imieniu Beneficjenta

uprawnione sq do jego reprezentowania,
b) kopia obustronnie podpisanego kohcowego protokotu odbioru stwierdzajacego naIeZyte wykonanie

przedmiotu umowy,
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c) oéwiadczenie Beneficjenta, 2e pomimo pisemnego wezwania Zobowiazany nie usuna1‘ w terminie wad iub
usterek powstatych w przedmiocie umowy i w zwiqzku z tym Zadana z tytu¥u gwarancji kwota jest mu
naIeZna.

7. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i ca¥kowicie w przypadku:
1) niewykonania Iub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy z up%ywem ostatniego dnia terminu

okreélonego w ust. 3 pkt 1),
2) nieusuniecia lub nienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad lub usterek powsteflych w

przedmiocie umowy z up¥ywem ostatniego dnia terminu okreélonego w ust. 3 pkt 2),
3) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta 2e wszystkich zobowiazafi przewidzianych w gwarancji, przed

up#ywem terminu waZnoéci gwarancji.
4) gdy éwiadczenia Gwaranta z tyt niniejszej gwarancji w zakresie niewykonania Iub nienaleZytego

wykonania przedmiotu umowy, osiqgne’ry kwote wskazana w ust. 1 pkt 1),
5) gdy Swiadczenia Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji w zakresie nieusuniecia lub nienaleZytego

usuniecia wad lub usterek powstatych w przedmiocie umowy osiagnew kwote wskazana w ust. 1 pkt. 2).
8. Gwarancja zabezpiecza zobowiazania Zobowiqzanego, okreélone w ust. 1, zgodnie z treécia umowy. z

dnia wystawienia gwarancji.
9. Spory mogace wyniknqé przy wykonywaniu postanowiefi niniejszej gwarancji rozstrzygane beda przez

sad W1‘aéciwy dla siedziby Beneficjenta.
10. Beneficjent nie mole dokonaé przelewu wierzytelnoéci z tytuiu niniejszej gwarancji lub obciqé jej

prawami osoby trzeciej bez uzyskania, na czynnoéci te, pisemnej zgody Gwaranta.
11. Niniejszq gwarancje sporzqdzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta

i Gwaranta.
12.

Gwarant

Jako Zobowiqzany oéwiadczam, z'e treéé niniejszej gwarancji jest zgodna ze zlomnym przez nas w dniu

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

Zobowiqzany


