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Koiobrzeg, dnia 18.01.2021 r.
MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: ,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnos’ci (BWR)”
Postepowanie nr 22/TO/S/2020; Nr TED: 202015 247-614890

Prowadzacy postepowanie ,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. w
Koiobrzegu ul. Artyleryjska 3; 78- 100 Koiobrzeg w odpowiedzi na wniosek owyjaénienie i doprecyzowanie zapiséw zawartych w Specyfikacji lstotnych
Warunkéw Zaméwienia i opisu przedmioty zaméwienia dokonuje nastepujacejmodyfikacji:

1.Dot. Rozdziai 6 ust. 6.2. lit 3; SIWZ otrzymuje brzmienie:
zdolnoéci technicznej lub zawodowej:
Wykonawca winien wykazaé sig wykonaniem / wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat
przed upivwem terminu skiadania ofert, a jeieli okres prowadzenia dziaialnoéci jest krétszy -
w tym okresie, minimum 1 dostawy wapna ( BWR)w iloéci 500 ton.

2.Dot. Rozdziai 6 ust. 6.2. lit 4; SIWZ zostaje wykreélony.

3. Miejsce oraz termin skiadania ofert
Dot. Rozdziai 16 ust. 2 i 3. SIWZ otrzymuje brzmienie:

16.2. Termin zioienia oferty upiywa w dniu 26.01.2021 r. godz. 10:00.
Miejsce skiadania ofert: elektronicznie poprzez system miniPortal
i ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) do Zamawiajqcego.

16.3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 26.01.2021 r. o godz. 10:10.

4 . W zaiaczeniu Modyfikacja Opis Przedmiotu zaméwienia i Modyfikacja umowy.
5. Pozostaie zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.
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Zatqcznik do SIWZ

Modyfikacja- OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci (BWR).”
Postepowanie nr 22ITOISI2020

Wspélny stownik zaméwiefi: CPV - 44921210
1. Przedmiotem zaméwienia jest sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci
(BWR).w okresie do dnia 31.12.2022 r. w iloéci szacunkowei 5000 ton (+l 2 %).
2. Parametry techniczno-UZytkowe przedmiotu zamowienia:
Parametry i Wartoéci wymagane:
CaO + MgO 94.90% - min. 93.0%
M90 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%
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%
Site 0,2 mm 0.10% -max 0.6%
Plastyfikator“ 1% min. 1.0%

3. lloéé zaméwionego wapna wynosi ok. 5000 Mg (+l- % ) w okresie 2 lat.tj do 31.12.2022 r.
Dostawy sukcesywne. realizowane cysternami Dostawcy z zasypem ciénieniowym
o regulowanej wartoéci ciénienia. zapewniajacymi pneumatyczne wy1adowanie wapna do silosu
z przyiqczem dostosowanym do instalacji Zamawiajacego (flacze straZackie 975 mm).
Dostawy odbywac sie bada w dni robocze. w godzinach od 7:00 do 15:00, po wczeéniejszym zleceniu
w formie e-mail, w terminie do trzech dni od daty 2102enia zapotrzebowania..
4.Wsze|kie koszty transportu. zabezpieczenia +adunku. ubezpieczenia. rozladunku ponosi
Wykonawca. Wy1adunki musza odbywaé sie zawsze pod nadzorem Zamawiajacego.
5.Przy kaZdorazowej dostawie Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu:
o karty charakterystyki lubli specyfikacji wapna. ktére bedzie zawieram parametry zgodne
z wymaganymi przez Zamawiajacego w pkt 1.
o odczyt waZenia.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoéc dokonania kontroli jakoéciowej oraz iloéciowej
dostarczonej partii wapna.
1. Wymagane éwiadectwa i atesty.

Oferowane przez wykonawce wapno BWR musi posiadaé
. certyfikat wydany przez jednostke notyfikowana w UE (z aktualna data wa2noéci i

identyfikujaca producenta i typ wyrobu) Iub deklaracje zgodnoéci z wymogami dyrektyw Unii
Europejskiej. Dokumenty za1aczone jezyku obcym musza byé przettumaczone na jezyk polski.

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

2. Gwarancja - wymagany okres gwarancyjny dla wapna BWR wynosi 30 dni.

3. Wykonawca na okres objety umowa. najpéiniej do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie
naleiytego wykonania umowy w msokoéci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy w formie gotéwkowej lub w formie polisy ubezpieczeniowejlpolisy bankowej. ktérej treéé
zostanie zaakceptowana przez Zamawiajacego.



4. Zamawiajacy posiada decyzje Nr G-942/20 okreélajqca wymagania jakoéciowe organiczno-
mineralnego érodka poprawiajacego w’raéciwoéci gleby, wynosza one :
a)zawartoéé azotu ogétem(N), co najmniej...0,4%(mlm),
b)zawartoéé fosforu w przeliczeniu na P205, co najmniej...0,3 %(mlm)
c) zawartoéc’: 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 vzv co najmniej 1|;
f) postaé ...sta{a gruze¥kowata
decyzja jest ogélnodostepna na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi



Modyfikacja- Umowa nr 22 ITO/612020

diu .....2021 r. w Ko’tobrzegu pomiedzy

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spétka z 0.0. w Kotobrzegu (NIP: 671—00-12—257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedzibq w Ko¥obrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, ktéra reprezentuje

Pawel 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 postanowieniami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r.Prawo zaméwiel‘l publicznych (tekst Jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843) zwanej dalej
ustawa Pzp.zosta1a zawarta umowa o nastepujacej treéci:

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

zaméwiefi. dostaw Wapna do Oczyszczalni éciekéw zlokalizowanej w Korzyécienku k/Ko10brzegu
przy ul. Wspélna 5.

1)Wykonawca zobowiqzuje sie do realizacji przedmiotu umowy na zasadzie sukcesywnych dostaw
wapna BWR, okreélonych w Szczegébwym opisie zaméwienia na adres: Oczyszczalnia Sciekéw w
Korzyécienku w terminie do dnia 31.12.2022 r.

2. Wykonawca oéwiadcza, 2e wapno, ktérego dostawa jest przedmiotem Umowy spemia wymogi
stawiane plzez Zamawiajqcego i posiada parametry o niZej okreélonej wartoéci, zgodne z ofertq
Wykonawcyz dnia.................2021 r.

030 + MgO - ....%
MgO - ....%
8102 - ....%
F6203 - ....%

A|203 — ....%
SOs - ....%
COz - ....%
C80 wolne - ....%

reaktywnoéé tso - min
Sito 0,090 mm - ....%
Sito 0.2 mm - ....%

3. Szacowana iloéé dostarczanego Wapna w okresie twvania umowy wynosi 5000 Mg.(+l* 2 %) W
zaleZnoéci od warunkéw eksploatacyjnych instalacji przetwarzania osadéw éciekowych, iloéc':
zaméwionego Wapna moZe ulec zmniejszeniu bad: zwiekszeniu. Zmiana iloéci dostarczanego
wapna nie bedzie skutkowa1a dochodzeniem innych roszczefi od Zamawiajqcego.

4. W przypadku okreélonym w ust. 3 Zamawiajacy zapiaci Wykonawcy wynagrodzenie nateZne z tytu1u
faktycznie wykonanych dostaw wapna objetych umowq..

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

wysokoéci 23 % = ........ zl brutto (s1ownie: .................... 00/100).
w tym za 1 Mg= ....21‘ netto.

2. Wafloéé ustalonego wynagrodzenia zosta1a okreélona w ofercie Wykonawcy z dnia r., ktéra
stanowi zalacznik nr 2 do umowy.

3. W przypadku okreélonym w § 1 ust.3 Zamawiajacy zap1aci Wykonawcy wynagrodzenie naIeZne



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

§3
. Osoby odpowiedzialne za realizacje niniejszejflumowy:

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

. Osoby wymienione w ust. 1 sq uprawnione”d6 uzgaaanIa form"I metod wykonywania przedmiotu
umowy, udzielania niezbednych wyjaénien i informacji koniecznych do prawidiowego wykonywania
przedmiotu umowy
Wszystkie doreczenia Iwezwania skierowane do stron umowy uznaje sie za prawidiowo I skutecznie
dokonane, jeZeli beda dokonane w jednym z miejsc wymienionych nizej:
a) w siedzibie Wykonawcy,
b) w siedzibie Zamawiajapego,
c) w formie pisemnej. e—mail.

§4

. Strony ustalaja. 2e zapiata za kaidorazowa zrealizowanq 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 zamawiajacego, faktura VAT wraz z protokoiem odbioru za
wykonane dostawy bedzie piatna przelewem w terminie do 30 dni.
Za dzier’I zapiaty wynagrodzenia uwaia sie dzieI'I obciaZenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§5
Obowiqzki Wykonawcy:
1.

_\
P

P
!“

Dostawy wapna, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy realizowane bedq przez Dostawce
wiasnym transportem i na wiasny koszt zestawami samochodowymi samowyiadowczymi typu
cysterna, obejmujace zaiadunek ciénieniowy wapna do silosu znajdujqcego sie na terenie
oczyszczalni éciekéw. Jednorazowa dostawa wapna wynosic’; bedzie okoio 25 ton.

Realizacja dostaw odbywaé sie bedzie w dni robocze od poniedziaiku do piqtku. w godzinach od
07:00 do 15:00; w terminie do 3 dni od dnia zioZenia zamowienia iloéci ton wapna w formie
przesiania e-mail do Wykonawcy przez Zamawiajqcego.

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

W dniu dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu karte charakterystyki lubfi specyfikacje
Wapna, ktOra bedzie potwierdzaia, 2e wartoéci parametréw fizyko—chemicznych dostarczonego
Wapna zgodne sa 2 zadeklarowanymi w ofercie, lub dokumentu rownowaZnego wystawionego
przez producenta Wapna.

Zamawiajacy zastrzega sobie moZliwoéé kontroinych pomiaréw 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 okreélonymi w § 1 ust.2, Zamawiajacy zioZy reklamacje Wykonawcy. ktéra zostanie
rozpatrzona zgodnie z Zadaniem Zamawiajacego.

§6

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 30 dni 0d dnia
wykonania kazdej dostawy, przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytuiu rekojmi i gwarancji za wady zmniejszajace wartosc
uzytkowa i techniczna dostaw przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowiazany do bezpiatnej wymiany wadliwej partii wapna na wolna od wad w
czasie 72 godz. od otrzymania zgioszenia reklamacji zgodnie 2 § 5 ust. 6,
23 moment zgioszenia usterkilwady uwaZa sie dzieri wysiania: e-mail, do Wykonawcy.



§ 7
1. Strony postanawiaja kary umowne, ktére beda naliczane w nastepujacych wypadkach
i wysokoéciach:
Wykonawca zap1aci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opéinienie w wykonaniu dostaw wapna zgodnych 2 § 5 ust.2 w wysokoéci 0,2 % wartoéci
wynagrodzenia umownego brutto za dana dostawe, liczona za kaZda rozpoczeta dobe
opéinienia.,

b) za wykonania dostawy wadliwej partii wapna w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto okreélonego w § 2 ust. 1, zgodnie z {‘3 5 ust. 5 niniejszej umowy,

0) 2a odstqpienie od umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy w wysokoéci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1,

2. Zamawiajqcy zap1aci Wykonawcy kary umowne z tytu1u odstapienia od umowy w wysokoéci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

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

§8

1. Wykonawca najpéiniej do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie naleZytego wykonania
umowy w wysokoéci 1% wynagrodzenia ryczaflowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwote .........
zl, wjednej 2 form okreélonych art. 148 PZP tj.

2. Strony ustalaja, 2e po wykonaniu ca+oéci przedmiotu umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
Zgodnie z art.151 PZP.

3. Zabezpieczenie, stuZy pokryciu roszczefi z tytu1u niewykonania lub nienaleZytego wykonania
umowy, w tym réwniez kar umownych.

§ 10
1. Zamawiajacemu przysmguje prawo, bez ponoszenia kosztéw kar umownych. do odstapienia od

umowy, gdy:
a) wystqpi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca. 2e wykonania przedmiotu umowy nie IeZy

w Interesie Zamawiajacego, czego nie moZna by1o przewidzieé w chwili zawarcia umowy,
b) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastqpi zajecie matku Wykonawcy lub jego

znacznej czeéci.
c) Wykonawca nie wykona1l dostawy w terminie okreélonym W {S} 5 ust. 2.
d) Wykonawca realizuje dostawy przewidziane niniejsza umowq niezgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy.
2. Wykonawcy plzys1uguje prawo odstqpienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw, jeZeli

Zamawiajqcy:
a) odmawia odbioru lub odmawia podpisania protokom odbioru. bez wskazania uzasadnionej
przyczyny,
b) nie wywiqzuje sie z obowiqzku zaplaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie

jednego miesiaca od up1ywu terminu na zapJate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.

3. Oéwiadczenie o odstqpieniu od umowy naleZy zioZyé drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem
niewainoéci - oéwiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie

§ 11
1. Zmiana ktéregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyraZonej na piémie w

formie aneksu do umowy pod rygorem niewaZnoéci z zastrzeZeniem ust 2.
2. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub przedstawiciela Zamawiajqcego nie wymaga zmiany

umowy pod warunkiem zachowania pisemnej formy powiadomienia.

§ 12
1. Wsprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania majq w+aéciwe przepisy Kodeksu

cywilnego.
2. Spory wynik1e ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygac‘. bedzie sad powszechny wiaéciwy dla

siedziby Zamawiajqcego.



§13

Wykonawca zobowiazuje sie, wykonac zakres rzeczowy dostaw:
1) Si1ami w1asnymi TAK/NIE (niepotlzebne skreélié)
2) Sitami podwykonawcéw TAK/NlE (niepotrzebne skreélic')
Podwykonawca wykona czeéé zaméwienia w zakresie ....................................................
3) Si’rami w1asnymi i podwykonawcéw TAK/NlE (niepotrzebne skreélié)
Nazwa firmy podwykonawcyléw.......................................................................................

§ 14

Kazda ze Stron zobowiqzuje sis; zapewnié. i2 dane osobowe objete niniejsza umowq beda
przetwarzane tylko i wy1acznie na potrzeby realizacji Umowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
oséb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przep1ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46NVE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z péZn. zm.; dalej ,,RODO”) i nie beda udostepniane
innym osobom niz upowaZnionym w Umowie oraz mogq byé udostepnione jedynie organom
uprawnionym na podstawie przepiséw prawa.

Wykonawca oéwiadcza, 2e zobowiazuje sie do informowania Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych osobowych.

KaZda ze Stron zobowiqzuje sie podjaé niezbedne Srodki w celu zabezpieczenia informacji
zawierajqcej dane osobowe przed ich ujawnieniem lub udostepnieniem osobom nieuprawnionym
Iub nieupowaZnionym do ich przetwarzania.

§15

Umowe sporzqdzono w 2-ch jednobrzmiqcych egzemplarzach z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca.
a 2 egz. otlzymuje Zamawiajqcy.

Zalgcznik do umom:

1.
2.

Szczego'lowy opis zamdwienia
Gw Nal Wyk

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY


