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nMiejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéika z ograniczonq odpowiedziainoécia
ul. Artyleryjska 3, 78—100 Koiobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

1, Nazwa postepowania: Usiuga

Oczyszczenie zbiornikéw wéd poplucznych ujecia wody podziemnej ,,Bogucino -
Roéciecino” ze szlaméw pofiltracyjnych.

Numer postgpowania: 3INSI2021

2, specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:
lmie i nazwisko: Janusz Kubek Data - 20.04.2021 r.
Podpis: WM

3, specyfikacje warunkéw zan‘iévfienia zatwierdzii poffwzgledem technicznym:
imit; i nazwisko: Karol Stankiewicz — Kierownik Dziaiu NS Dnia — i?.-.c2‘:..'§.°24. r.

MW Maul Slam 1mm.
4_ specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:

lmie i nazwisko: Iwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy Dnia - \Jg 311$:0'it. 'Mw [m «M
5, specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:

Imie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski - Radca Prawmgraw

P d ' : P ' : M"o pus OdplS fpr’é;
6. specyfikacje warunkéw zaméwiengé

lmie i nazwisko: Pawei Hryciéw — Prezes Zarzgdyfipgiki. -,.-/ H Dnia - r.
Podpis: mm: Sp. 11011.1; :wx- J

Pawd WWW“'

lntegralnq czeéé niniejszej SWZ stanowiq wzory dokumentéwlzalqcznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

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

odpowiedzialnoéciq, ul. Artyleryjska 3, 78-100 Ko10br2eg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
REGON 330263149. NIP 671-00-12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego,: www.big.mwik.kolobrzeg.gl
Adres: e-mail; przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
Ogloszenie o wszczeciu postepowania zosta1o zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajqcego.
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Rozdzial‘ 2: TRYB UDZIELENIA ZAMéWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedurq udzielania zaméwiefi przez MWIK Sp. z o. o. w Ko10blzegu - Zahcznik nr 1 do Uchwaiy Nr
134/2019 Zarzqdu Spéiki MWIK Sp. z 0.0. w Ko1obrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3.- PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
,,Oczyszczenie zbiornikéw w6d poplucznych ujecia wody podziemnei ”Bogucino - Roéciecino”
ze szlaméw pofiltracyjnych.” Postepowanie nr 3INSI2021

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupeinienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé charakter
pisemny lub forme elektronicznq. Przed terminem skiadania ofert V_Vykonawcy winni zapoznaé sie z
treéciq ewentualnych odpowiedzi Iub wyjaSnien albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie z caloécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferta skiada sie w formie pisemnej..
2. Pe1nomocnictwo do godpisania ofem winno byé doiaczone do oferty, o ile nie wynika

z innych dokumentéw za1aczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzia1alnoéci gospodarczej). Pe1nomocnictwo winno byé do1aczone w oryginale Iub kopii
poéwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie. ktéra dzie zaadresowana: Inazwa i adres
Zamawiajacego/ oraz bedzie posiadaé nastepujace oznaczenie:

OFERTA ,,0czyszczenie zbiornikéw wéd popIucznych ujecia wody podziemnej ,,Bogucino —
Roéciecino” zq szlaméw pofiltracyjnych.” Postepowanie nr 3INSI2021
NIE OTWIERAC PRZED 22-04.2021 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca moie wprowadzié zmiany lub wycofaé zioZona oferte przed up1ywem terminu
sktadania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnioe
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli
Wykonawca nie pézniej ni2 w terminie sk1adania ofert zastrzegL 2e nie moga one byé
udostgpniane.
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Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:

Oferta musi obejmowac': ca+oéé zaméwienia, dopuszcza sie sk¥adanie ofert czeéciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajacy nie dopuszcza moz'liwoéci zioZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdziémll 8: OPIS WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy spemiaja nastepujace warunki
dotyczace:

a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dziaialnoéci lub czynnoéci, jeZeli ustawy
nak¥adaja obowiazek posiadania takich uprawnien,

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

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O O$WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC‘
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIENIA WARUNKéW UDZIALU W
POSTEPOWANIU:

Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty potwierdzajqce speinienie warunkdw udziam
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

Podpisany Formularz oferty — zamcznik nr 1 do SWZ.
Podpisany opis przedmiotu zaméwienia - za¥acznik nr 2 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy za’lacznik nr 3 do SWZ.
Oéwiadczenie o spemieniu warunkow udziam w postepowaniu — zakacznik nr 4 do SWZ.
Aktualny odpis z wJaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia#alnoéci
gospodarczej potwierdzajqce prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
istwierdzajqce, 2e zakres jego dziablnoéci odpowiada profilowi zaméwienia. a taKZe wskazujace
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zaZada przedstawienia oryginam lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawca kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzic’:
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajqcy nie bedzie még’r sprawdzié jej prawdziwoéci w
inny sposéb.

7. Zamawiajqcy moze wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie 2%oiyli dokumentéw
potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziam w postepowaniu, do uzupe1‘nienia tych dokumentéw
w okreélonym terminie.
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Rozdzial 1o: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdziai 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Cena winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja zamowienia, w tym
dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.

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

VAT i podatku akcyzowym.
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RozdziaI 12: OPIS KRYTERIOW KTéRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY:

Oferty spetniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zioZone przez Wykonawcéw nie
podlegajqcych wykluczeniu. bedq oceniane wedlug poniiszych kryteriéw i wag:

Cena brutto Oferty — 100%
Wtym kryterium oferta moie uzyskac’; max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji koficowej 1 pkt.
Sposéb dokonywania oceny wg wzoru:
C = On : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn - cena najniisza,
Cb - cena badana.

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

Rozdzial 13: WADIUM - nie jest wymagane

Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy z1oZona1 oferta wynosi 3O dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z up1ywem terminu sk¥adania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: Poczta/Punkt Obslugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji" Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3,
78-100 Ko10blzeg

...Z.Q...o4.2021 r.Termin: Ofert nalez 21oz édo dnia odz.13°°.

Oferty ztoZone po terminie nie beda rozpatrywane,

Rozdzial16:SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego na niejawnym posiedzeniu.

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

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.
2. Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego czlonkowie Komisji

dokonuja 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 treéciq SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zosta{a podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej zloZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

Rozdzial 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcalami.
ktélzy zioZyli Oferty.
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2. Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktorzy zjo2yli oferty w niniejszym postepowaniu do
2&02enia ofert ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy, ktérzy przystapia do negocjacji ceny oferty, mogg 240216 oferty ostateczne z ceng
niZszg od ceny Qien/votnei.

Rozdzial 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1.

2.

3.

Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta bedzie przedstawiaja najkorzystniejszy
bilans z punktu widzenia kryteriéw oceny ofert.
O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwjocznie Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie o udzielenie
zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz jej wartoéé.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajqcej z treéci wybranej
oferty.

Rozdzial 20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1.

2.
3.

Zamawiajacy moZe uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie
postepowania.
Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemozliwiajacq zawarcie waZnej umowy.
O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadamia rownoczeénie
wszystkich Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 21: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZA CYCH SW2:

1. Wykonawca moZe zwrécié sic-g do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw
zaméwienia. Zamawjajqcy jest obowiqzany niezwjocznie udzielic wyjaéniefi, jednak nie dniej niZ 2
dni przed upWem terminu skjadania ofert, pod warunkiem, ie wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wpIynaj do Zamawiajqcego nie p62niej niz do godz.24.00 w dniu,
w ktérym upia pojowa wyznaczonego terminu skjadania ofert.
Zamawiajacy jednoczeénie umieszczaj treéé zapytania na stronie internetowej BIP. bez ujawniania
tradja zapytania.
Zamawiajacy moZe w kaZdym czasie, przed upiem terminu do skjadania ofert, zmodyfikowaé treéé
specyfikacji warunkéw zamowienia. Dokonana w ten sposob modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.
Osoba uprawnionq do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym —,
e-mail: przetargiQmwik.kolobrzeggl,
OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemniel. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uwaZa sie za zbZone w
terminie, je2eli ich treéé dotar’ra do adresata przed upiem terminu.
Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie drogq elektroniczna rozumie przesjanie dotaczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZnionq
do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzial 22: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCYZWIAZANE Z UMOWA:
1.
2.

Zosta¥y okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zamowienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym m: 8 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i terminie zawarcie umowy Zamawiajqcy powiadomi
niezwjocznie wybranego Wykonawco.

Rozdzia123: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwojanie przys’tuguje Wykonawcom, wyjqcznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia Iub zaniechania czynnoéci, do
ktorej Zamawiajqcy jest zobowiazany na podstawie Procedury.
Odwolanie przysjuguje wyjacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny speinienia
warunkéw udziaju w postepowaniu.
Odwojanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajqcego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
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doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeli
zostaly przes¥ane faxem lub droga elektronicznq. albo w terminie 8 dni jeZeli zostaty doreczone w inny
sposéb.
Wniesienie odwolania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajqcego.
Odwo¥anie wnosi sie wytacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu Spfflki ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéiki z ograniczonq odpowiedzialnoécia
w Kobbrzegu.

. Odwo{anie powin no wskazywaé zaskarZona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego. ktbrej zarzuca
sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawierac': zwiez’ce przedstawienie zarzutéw, okreélaé
2adanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwolania.
Odwdanie rozstlzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujqc odwotanie Prezes Zarzadu Spéfiki moZe je uwzglednié lub odrzucié.
Informacje o odrzuceniu odwoiania Zamawiajqcy przeswa Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
Od decyzji Prezesa Zarzadu Spéiki rozstrzygajacej odwdanie nie przystuguja dalsze Srodki
odwoiawcze.

Rozdzia! 24: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zaiqcznik nr1 do SWZ

dnia 04.2021 r.
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja"
Spoika z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujqc do ogioszenia o postepowaniu na wykonanie:
,,0czyszczenie zbiomikow wéd poplucznych ujecia wody podziemnej ,,Bogucino — Roéciecino”
ze szlamow pofiltracyjnych.” Postepowanie nr 3INSIZOZ1

Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreSionego w specyfikacji warunkéw zaméwienia,
formularzu cenowym i projekcie umowy: za wynag rodzeniem maksymalnym w kwocie:

.................................. zinetto+VAT= zibrutto
(siowniezu .. ).
Termin zgodny z okreéionym w 802
Udzielamy gwarancji na okres okreélony w miesiacach od daty dostawy -

1. Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie z opisem przedmiotu zaméwienia i uznajemy sis; za zwiqzanych
z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.

2. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas 30 dni.
3. Zadania objete przedmiotem zaméwienia zamierzamy wykonaé sami.
4. Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu

zaméwienia i dysponujemy kadra do kierowania robotami z wymaganymi uprawnieniami.
5. Oéwiadczamy, 2e zebrane informacje zostaiy wykorzystane do ptzygotowania niniejszej oferty.

Zaiqcznikami do niniejszej oferty sq:

1 .
2.
3

" '$563;6&669'Bs'557{156995556556 ' "
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Zatqcznik nr 2 do SWZ

szczeoézowv OPIS ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia:

Oczyszczenie zbiornikéw wéd poptucznych ujecia wody podziemnej ,,Bogucino — Roéciecino" ze
sztaméw pofiltracyjnych.

Opis technologii ujecia:

Ujmowana woda podziemna jest pompowana do areatorow, gdzie nastepuje jej napowietrzanie.
Po napowietrzeniu woda przeptywa przez 5 filtréw ciénieniowych (odZelaziacze) w ktérych
zatrzymywane sa wytracone na skutek utleniania zwiqzki Zelaza. Nastepnie przeptywa przez 5
filtréw ciénieniowych (odmanganiacze) w ktérych zatrzymywane sq zwiqzki manganu. W celu
regeneracji, filtry sq piukane co pewien czas, a woda poptuczna kierowana jest na 2 Zbiorniki -
osadniki z przelewami, celem sklarowania. czna powierzchnia u2ytkowa zbiornikéw ~600 m2.
Woda sklarowana odprowadzana jest do rzeki Parsety zgodnie z posiadanym przez
Zamawiajqcego pozwoleniem wodnoprawnym. Zbiorniki pracuja naprzemiennie, istnieje
mozliwoéé wytejczenia doptywu do danego zbiornika celem jego oczyszczenia.

Zakres zadania obejmuje:

Usuniecie ze zbiornikéw szlaméw pofiltracyjnych (wysokoéc’: zalegajacej warstwy ok 40 cm, moZe
sie r62nié w poszczegélnych miejscach zbiornika ze wzgledu na nieréwnomierny przeptyw). Kod
odpadu 19 13 06. Usuniecie roélinnoéci pojawiajqcej sie na czeéciowo odwodnionym osadzie.
Odsaczenie odpadu celem przygotowania do transportu. Odsaczenie naIeZy wykonaé w sposob
moZIiwie higieniczny, wedtug technologii uzgodnionej z Zamawiajacym.
Wywéz odpadéw i dostarczenie Zamawiajqcemu oéwiadczenia o zagospodarowaniu bad:
przekazaniu odpadow zgodnie z ustawq o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Uwagi:

Zaleca sie przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej na terenie objetym zadaniem.
Wszelkie zmiany w stosunku do opisu zamowienia musza byé uzgodnione z Zamawiajqcym.
Wykonawca musi posiadaé sprzet oraz wiedze wystarczajace do realizacji zadania.
Wykonawca odpowiada za wtaéciwe zabezpieczenie materiatéw i urzadzefi niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakoéci,
wtaéciwoéci lub parametréw oraz udostepni do kontroli pracownikéw Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie pokrywa kosztéw mediéw dla realizacji przedmiotu zaméwienia. Prace
prowadzone bedq na terenie czynnego ujecia wody, z moZliwym dostepem do wody bie'zqcej
oraz energii elektrycznej.
Wykonawca jest wytwérca odpadéw w myél ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Do
dokumentow odbiorowych Wykonawca zioZy oéwiadczenie o zagospodarowaniu odpadéw.
Po zakoficzeniu prac Wykonawca uprzqtnie teren i naprawi ewentualne uszkodzenia nawierzchni
(np. koleiny) spowodowane uZyciem sprzetu.
Termin wykonania zamowienia — 5 tygodni od daty podpisania umowy.
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

.........

.........

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

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

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

OéWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

,.Oczyszczenie zbiornikéw wéd poplucznych ujecia wody podziemnej ,,Bogucino - Roéciecino”
ze szlaméw pofiltracyjnych.” Postepowanie nr 3IN$I2021

Oéwiadczamy. Ze w stosunku do Firmy, ktora reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespeInienia warunkéw w szczegolnoéci:

1. Firma, ktérq reprezentujemy nie wyrzadziia szkody, nie wykonujqc zaméwienia Iub wykonujac je
nienaleZycie. a szkoda ta zosta¥a stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnib sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy nie otwarto Iikwidacji, ani nie ogioszono upadioéci.
zwytkiem sytuacji, gdy p0 og’toszeniu upadioéci dosz§o do zawarcia uk1‘adu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk’lad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje matku upadlego.
Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, opiat Iub skiadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wytkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roz’mZenia na raty zalech p+atnoéci lub wstrzymania
w cabéci wykonania decyzji wJaéciwego organu.
Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaiy prawomocnie skazane za przestepstwo
popeInione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestopstwo przeciwko
prawom oséb wykonujqcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo pope+nione
w celu osiqgniecia korzyéci majatkowych, a takZe za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udziam w zorganizowanej grupie albo zwiqzku majqcych na celu popemienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego
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 groiba
kary.
Nie jesteémy powiazani kapitafiowo lub osobowo z Zamawiajqcym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w space, jako wspolnik spaki cywilnej lub spéiki osobowej;
b) pe’mieniu funkcji czbnka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,

pemomocnika.

.................... . dnia 042021 r.
(upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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ZaIacznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

OSWIADCZENIE
o speInieniu warunkéw udziatu w postepowaniu

,,Oczyszczenie zbiornikéw wéd poplucznych ujgcia wody podziemnej ,,Boguclno — Roécigcino”
ze szlaméw pofiltracyjnych.” Postepowanie nr 3INSI2021

Warunki udzialu w postepowaniu

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

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

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

dnia ......... 04.2021 r.
(upeMomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Umowa nr 3INSI2021

W dniu .....2021 r. w Koiobrzegu pomiedzy

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spélka z 0.0. w Kolobrzegu (NIP: 671 -00-12-257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedziba w Ko1obtzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, ktorq reprezentuje

PaweI Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym, '

a:

zwanym w tekécie Wykonawca i reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie zprocedurq udzielania zaméwieh
przez MWiK Spélka z 0.0. w Ko1obrzegu (Uchwa1a 134/2019 Zarzqdu Spc'h‘ki MWIK 2 04.12.2019) zosta1a
zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest us’ruga oczyszczenia zbiomikéw wéd poplucznych ujecia

wody podziemnej ,,Bogucino — Roéciecino” ze szlaméw pofiltracyjnych,, okreélonych w
Szczegc'fiowym opisie zaméwienia, ktéry stanowi zaiqcznik nr1 do umowy.

2. Wykonawca dostarczy na w’tasny koszt przedmiot umowy okreélony w Szczegéiowym opisie
zaméwienia do Zamawiajacego w terminie do dnia............2021 r.

§ 2
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwote: zl netto. + podatek VAT w wysokoéci 23 % =

........ z! brutto (s+ownie:.................... 00/100).
2. Wartoéé ustalonego wynagrodzenia zostaia okreélona w ofercie Wykonawcy z dnia ...... r., ktora

stanowi za1‘qcznik nr 2 do umowy.

§ 3
1. Osoby odpowiedzialne za realizacje niniejszej umowy:

a) ze strony Zamawiajacego jest: p. Karol Stankiewicz, kier. Dz. NS.
b) ze strony Wykonawcyjest: :

2. Osoby wymienione w ust.1 sq uprawnione do uzgadniania form i metod wykonywania przedmiotu
umowy, udzielania niezbednych wyjaéniefi i informacji koniecznych do prawid1owego wykonywania
przedmiotu umowy.

3. Wszystkie doreczenia i wezwania skierowane do stron umowy uznaje sic-g za prawidlowo iskutecznie
dokonane, jeZeli beda dokonane w jednym z miejsc wymienionych nizej:
a) w siedzibie Wykonawcy,
b) w siedzibie Zamawiajqcego,
c) w formie pisemnej e-mail.

5 4
1. Strony ustalaja, Ze zaptata za wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeZeniem ust 2, bedzie sie

odbywa1a jednorazowo faktura po odbiorze potwierdzonym protokoJem odbioru podpisanym przez
obie strony.

2. Podstawa do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protoké1 odbioru usfugi podpisany przez
Wykonawce i Zamawiajacego.
Poprawnie wystawiona i dostarczona faktura VAT za wykonane dostawy bedzie platna przelewem
w terminie do 30 dni.
Za dziefi zap1aty wynagrodzenia uwaia sie dziefi obciaZenia rachunku bankowego Zamawiajqoego.
Za nieterminowq zaptate faktury Wykonawcy przys1uguja odsetki ustawowe.9
"?

!”
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§ 5
Obowiazki Wykonawcy:

1. Wykonanie ustugi zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w 802.
2. Za1aczenie kompletu dokumentow, zgodnie z wymaganiami okreélonymi w 802

§ 6
1. Strony ustalajq, 2e przedmiotem odbioru jest usiuga okreélona w szczegébwym opisie

zamowienia.
2. Wykonawca przekaZe Zamawiajacemu komplet dokumentéw odbiorowych w tym w szczegélnoéci:

a) gwarancje na przedmiot umowy,
b) instrukcje obs1ugiwjezyku polskim, DTR dla prawid1owego u2ytkowania i obs1ugi.

3. Z czynnoéci odbioru przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protoko1odbioru zawierajqcy wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez obie strony, bedzie podstawq do dokonania
p1atnoéci.

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesiecy od dnia
podpisania bezusterkowego protokoiu odbioru przedmiotu umowy.

2. . Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytuiu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne zmniejszajace
wartoéc': przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiazany do bezplatnego usuwania stwierdzonych
wad/usterek w terminie do 4 dni kalendarzowych od ich zg1oszenia
Za moment zg1oszenia usterki/wady uwaZa sir-g dziefi wys1ania: e-mail, do Wykonawcy
Naprawa w okresie trwania gwarancji wyd1u2y okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich
naprawy.

§ 8
1. Strony postanawiaja kary umowne, ktOre bedq naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:
1) Wykonawca zap’laci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opéZnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie 2 § 1 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokoéci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 2a kaq
rozpoczetq dobe opéZnienia,

b) za opéZnienie w usunieciu wad/usterek, stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kaq rozpoczetq dobe opéinienia
Iiczona od dnia okreélonego na usuniocie wad/usterk, zgodnie z § 7 ust. 3 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 wykonanie usiugi serwisu gwarancyjnego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreélonego w § 2 ust. 1.

2. Zamawiajacy zap1aci Wykonawcy kary umowne z tytu1u odstapienia od umowy z przyczyn zaleZnych
od Zamawiajacego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Wykonawca wyraZa zgode na potrqcenie przez Zamawiajacego kar umownych z naIeZnoéci
przysmgujacych Wykonawcy z niniejszej umowy .

§ 9
1. Zamawiajacemu przys1uguje prawo, bez ponoszenia kosztéw kar umownych. do odstqpienia od

umowy, gdy:
a) wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, 2e wykonanie przedmiotu umowy nie leZy

w interesie Zamawiajqcego, czego nie moZna by1o przewidzieow chwili zawarcia umowy.
b) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie matku Wykonawcy Iub jego

znacznej czeéci.
c) Wykonawca nie wykona1dostawy w terminie okreélonym w § 1 ust. 2.
d) Wykonawca realizuje dostawe przewidzianq niniejsza umowa niezgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy.
2. Wykonawcy przys1uguje prawo odstapienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw, jeZeli Zamawiajqcy:

a) odmawia odbioru lub odmawia podpisania protoko1u odbioru, bez wskazania uzasadnionej
PFZYCZYHY.

.0
1

9
.“
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b) nie wywiazuje sie z obowiazku zap1aty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego
miesiaca 0d upwu terminu na zapiate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.

3. OSwiadczenie z uzasadnieniem o odstapieniu od umowy naIeZy z1oZyc drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem niewaZnoéci.

§ 10
1. Zmia na ktéregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piémie w formie

aneksu do umowy pod rygorem niewaZnosci z zastrzeieniem ust 2.
2. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy Iub przedstawiciela Zamawiajqcego nie wymaga zmiany umowy

pod warunkiem zachowania pisemnej formy powiadomienia.

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania majq wiaéciwe przepisy Kodeksu

cywilnego.
2. Spory wynikie ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny wtagciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

§ 12
Umowe sporzqdzono w 2-ch jednobrzmiqcych egzemplarzach z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca,
a 2 egz. otrzymuje Zamawiajqcy.

Zaigcznik nr 1 do umom:

1. Szczegélowy opis zaméwienia -zalqcznik nr 1
2. Oferta Wykonawcy —zalqcznik nr 2

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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5.

6.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

Zalqcznik nr 1 do umowy

szczeeétowv OPIS ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia:

Oczyszczenie zbiornikow wod poptucznych ujecia wody podziemnej ..Bogucino — Roéciecino" ze
szlaméw pofiltracyjnych.

Opis technologii ujecia:

Ujmowana woda podziemna jest pompowana do areatoréw, gdzie nastopuje jej napowietrzanie.
Po napowietrzaniu woda przep’tywa przez 5 filtréw ciénieniowych (odZelaziacze) w ktérych
zatrzymywane sa wytrqcone na skutek utleniania zwiqzki Zelaza. Nastepnie przep1ywa przez 5
filtréw ciénieniowych (odmanganiacze) w ktOrych zatrzymywane sq zwiazki manganu. W celu
regeneracji, filtry sq ptukane co pewien czas, a woda popiuczna kierowana jest na 2 zbiorniki -
osadniki z przelewami, celem sklarowania. Laczna powierzchnia uZytkowa zbiornikow ~600 n12.
Woda sklarowana odprowadzana jest do rzeki Parsety zgodnie z posiadanym przez
Zamawiajqcego pozwoleniem wodnoprawnym. Zbiorniki pracuja naprzemiennie, istnieje
moZIiwoéé wy1aczenia dop1ywu do danego zbiornika celem jego oczyszczenia.

Zakres zadania obejmuje:

Usuniecie ze zbiornikow szlaméw pofiltracyjnych (wysokoéé zalegajacej warstwy ok 40 cm. moZe
sie rOZnic': w poszczegélnych miejscach zbiornika ze wzgledu na nierownomierny przep1yw). Kod
odpadu 19 13 O6. Usuniecie roélinnoéci pojawiajacej sie na czeéciowo odwodnionym osadzie.
Odsqczenie odpadu celem przygotowania do transportu. Odsaczenie naIeZy wykonac w sposéb
mozliwie higieniczny, wed1ug technologii uzgodnione] z Zamawiajacym.
Wywéz odpadéw i dostarczenie Zamawiajacemu oswiadczenia o zagospodarowaniu bad:
przekazaniu odpadow zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Uwagi:

Zaleca sie przeprowadzenie przez Wykonawce wizji Iokalnej na terenie objotym zadaniem.
Wszelkie zmiany w stosunku do opisu zaméwienia musza byé uzgodnione z Zamawiajqcym.
Wykonawca musi posiadaé sprzet oraz wiedze wystarczajqce do realizacji zadania.
Wykonawca odpowiada za w+aéciwe zabezpieczenie materiakbw i urzadzefi niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, przed zniszczeniem. uszkodzeniem lub utratqjakoéci,
wtaéciwoéci lub parametréw oraz udostepni do kontroli pracownikéw Zamawiajqcego.
Zamawiajqcy nie pokrywa kosztéw mediéw dla realizacji przedmiotu zaméwienia. Prace
prowadzone beda na terenie czynnego ujecia wody, z moZliwym dostepem do wody bie2acej
oraz energii elektrycznej.
Wykonawca jest wytwércq odpadow w myél ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Do
dokumentéw od biorowych Wykonawca z1oZy oéwiadczenie o zagospodarowaniu odpaddw.
Po zakoficzeniu prac Wykonawca uprzatnie teren i naprawi ewentualne uszkodzenia nawierzchni
(np. koleiny) spowodowane UZyciem sprzqtu.
Termin wykonania zamowienia — 5 tygodni od daty podpisania umowy.
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