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”Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg
SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMéWIENIA

Postepowania o udzielenia zaméwienia o wanoéci szacunkowej zaméwienia sektorowego
nie przekraczajacej kwoty 428000.00 euro.

1. Nazwa postepowania: usiuga

,,Wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczefi do powietrza”.

Numer postgpowania: 6/TOI2021
2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

lmie i nazwisko: Janusz Kubek Dnia - 25.08.2021 r.
P ' : ‘ I““5 M ,

3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwym’dflfpod wzgiedem Technicznym:
Imie i nazwisk% E|2bieta Rapp Dnia - 26.08.2021 r.
Podpis: km

4. specyfikacje waru nMN zaméwienia zatwierdzii:
Imie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy DP? - 26.08.2021 r.
Pod is: L“9 /V /

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: V
lmie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski «radca Pra nib-ma no. , fly I 08.2021 r.
P d ' : Jer M'e' zk '., gnaw...6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: ////
"III? I naZWIsko: Pawei Hryciéw- Prefiasbzbagoq . , 41A,... Dnia - .......08.2021 r.
Podpis: MWiK SD~ Z °-°'

Pawelfi’ydéw
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Czeéé I SWZ

Rozdzial 1: ZAMA WIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ”Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spoika z ograniczona odpowiedziainoécia.

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

1.2. Adres strony internetowej Zamawiajacego; www.bip.mwik.kolobrzeg.pl

1.3. Ogtoszenie o wszczeciu postepowania zosta1o zamieszczone na stronie internetowej BIP

Zamawiajqcego.
1.4. e—mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl,

Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych

Prooedura udzielania zaméwiefi przez MVWK Sp. z o. o. w Ko1obrzegu - Za1acznik nr 1 do Uchwaty

Nr 134/2019 Zarzadu Spo1ki MWIK Sp. z 0.0. w Kobbrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
,,Wykonanie pomiaru emisii zanieczyszczefi do powietrza”. Postepowanie nr GITOI2021

fi’ozdziall 4: INFORMA CJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje. uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postopowania

bedq przekazywane Wykonawcom.
Forma przekazywania powszych informacji ma forme elektroniczna. Przed terminem sk¥adania ofert

Mkonawcy winni zapoznaé sie z treéciq ewentualnych odpowiedzi Iub wyjaéniefi albo innymi

wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie sie z ca¥oécia udostepnionych dokumentéw odpowiada

Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte. sklada sie w formie pisemnej.
2. Pemomocnictwo do od isania ofe winno byé dolaczone do oferty, o ile nie wynika

z innych dokumentow za1aczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do

ewidencji dzia’talnoSci gospodarczej). Peinomocnictwo winno byé doiqczone w oryginale Iub (

kopii poéwiadczonej notarialnie. badz przez jego wystawce.
3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie, ktéra bedzie zaadresowana: lnazwa i adres

Zamawiajacego/ oraz bedzie posiadaé nastepujqce oznaczenie:

,,Wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczer’n do powietrza”.
Postepowanie nr 6ITOI2021

NIE OTWIERAC PRZED 5?..2092021 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany Iub wycofaé z1oZona oferte przed uplywem terminu

sktadania ofert.
5. Ofelia jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiqcych tajemnice

przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeIi Wykonawca

nie pdiniej niz w terminie skladania ofert zastrzeg’t, 2e nie mogq one byé udostepniane.
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Rozdzial a: OFERTY CZEéCIOWE:
Oferta musi obejmowaé cafoéci zaméwienia. Oferty zloione jako czeéciowe nie beda waZne.

Rozdziaf 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci z+oZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Razdziail 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEtNIENIA TYCH WARUNKOW:
1. 0 udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy speiniaja nastepujace warunki

dotyczace:
a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dzia1alnoéci lub czynnoéci, jeZeli ustawy

nakJadajq obowiazek posiadania takich uprawnieh,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencja1em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia.
d) sytuacji ekonomicznej ifinansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC‘
WYKONAWCY WCELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:
1. Wykonawca zatqczy nastepujqce dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkéw udziam

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia: '
1.1. Formularz oferty — za+acznik nr 1 do SWZ.
1.2. Podpisany Szczegdowy opis przedmiotu zaméwienia - zaficznik nr 2 do SWZ.
1.3. Aktualny odpis z w1aéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia1alnoéci

gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajace, 2e zakres jego dzia1a|noéci odpowiada profilowi zamOwienia, a takZe
wskazujace osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy - wystawiony nie wczeéniej
niz 6 miesiecy przed up+ywem terminu sk1adania ofert.

1.4. Podpisane Oéwiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania —
za1acznik nr 3 do SWZ.

1.5. Podpisane Oéwiadczenie o sytuacji Wykonawcy - za1qcznik nr 4 do SWZ.
1.6. Za1aczenie do oferty -aktualne uprawnienia w zakresie poboru probek. badafi, pomiaréw

przedmiotu zaméwienia wynikajace z zapiséw art. 147a 1. ustawy z dnia 27-04-2001 Prawo
ochrony érodowiska (t.jedn. Dz.U.2020, poz.1219)

2. Zamawiajqcy za2ada przedstawienia oryginam lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce; kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub
bedzie budzié wqtpliwoéci co do jej prawdziwoSci, a Zamawiajacy nie bedzie még{ sprawdzié jej
prawdziwoéci w inny sposéb.

3. Zamawiajqcy m02e wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie z1oZyli‘
dokumentow potwierdzajacych speinienie warunkéw udzialu w postopowaniu, do uzupetnienia
tych dokumentéw w okreélonym terminie.

Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdziai 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena winna qglc-gdniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiqzane z realizac zamowienia, w tym

dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawcq bode; prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowac’: stawke podatku VAT od towardw i usiug zgodnq z ustawq

o podatku VAT i podatku akcyzowym.
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Rozdzial 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty spemiajqce wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zbZone przez Wykonawcéw
nie podlegajacych wykluczeniu, bedq oceniane wed’tug poniZszych kryteriéw i wag:

Cena Oferty - 100%

W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji koficowej 1 pkt.

Sposéb dokonywania oceny wg wzoru:
C = On : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn — cena najniisza,
Cb — cena badana

Rozdzia1 13: WADIUM nie jest wymagane

Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiazania Wykonawcy z#oZona oferta jest okreélony do dnia 30.09.2021 r. Bieg terminu
rozpoczyna sie wraz z up+ywem terminu sktadania ofert.
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ROZDZIAt 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:
Miejsce: Punkt Obs+ugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji” Sp. z o. 0. ul. Artyleryjska 3,
78-100 Ko+obrzeg.
Termin: Ofertg naleZy zozyé do dnia £25.092021 r. godz. 130°.
Oferty ztOZOne po terminie zostana Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozdziaf 16: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:
1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego polega na: sprawdzeniu ofert

przed otwarciem, czy nie zosta’ry uszkodzone, wycofane Iub zamienione.
2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa paystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego

cz1onkowie Komisji dokonujq oceny poszczegolnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami
okreélonymi w szczego’towym opisie zamowienia i specyfikacji warunkéw zamowienia.

3. lnformacje z otwarcia ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie BIP.
4. Oferta Wykonawcy, ktéry zostanie niedopuszczony Iub wykluczony z postepowania. nie bedzie

rozpatrywana.
5. Oferta zostanie odrzucona, jeZeIi:

a) nie jest zgodna z treéciq SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu, o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zostala podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej z%oZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

Rozdzial 17: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawca/ami,

ktorzy z:‘oZyli ofertQ/y.
2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy zbli oferty w niniejszym postepowaniu do zioZenia

ofert dodatkowych Iub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

Rozdzial 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajqcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiafla

najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
2. O wyborze oferty Zamawlajqcy zawiadomi niezw’rocznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie

o udzielenie zamowienia podajqc nazwe (firme) i adres Wykonawcy. ktorego oferte. wybrano oraz
jej cenolwartoéé.

Rozdzial 19: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:
1. Zamawiajqcy mOZe uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn. na kaZdym etapie

postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemoZliwiajqca zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaz’nieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajqcy zawiadamia rdwnoczeénie

wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 20.- SPoso’B UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrocié sie do Zamawiajqcego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezw’rocznie udzielié wyjaéniefi, jednak nie pOiniej m:
2 dni przed upwem terminu sk1‘adania ofert, pod warunkiem, Ze wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wplynafl do Zamawiajacego nie péZniej niz do godz.15.00
w dniu, w ktérym uptywa polowa wyznaczonego terminu sk¥adania ofert.

2. Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania ZrOdta
zapytania.

3. Zamawiajacy m02e w kazdym czasie. przed uplywem terminu do sk1adania ofert, zmodyfikowaé
treéé specyfikacji warunkow zaméwienia. Dokonana w ten sposob modyfikacje umieszcza na
stronie internetowej BIP.
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4. Kontaktowanie sie z Wykonawcq pod wzgledem proceduralnym —
e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeggl,

5. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemnielfakseml. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomoca telefaksu uwaZa sie za 2b20ne w terminie, jezeli ich treéc’: dotarla do adresata przed
uptywem terminu.

6. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie drogq elektroniczna rozu‘mie przes1anie
do1qczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez
osobe upowaZnionq do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzia121:ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zostaty okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Zamawiajqcy moZe zawrzec': umowe; przed upiywem terminu okreélonego w ust. 2, jets"

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia z+oZono tylko jednq oferte. (
4. O miejscu i dok’radnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy powiadomi niezwfocznie wybranego

Wykonawce.

Rozdzial 22: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1. Odwo’tanie przys¥uguje Wykonawcom. wyiacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

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

2. Odwotanie przystuguje wy’Iacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia
warunkéw udzialu w postepowaniu.

3. Odwo{anie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia. jeZeIi
zostaty przes’tane faxem Iub drogq elektronicznq, albo w terminie 10 dni jeZeli zosta’ly doreczone
w inny sposéb.

4. Wniesienie odwdania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajqcego.
Odwdanie wnosi sie wy¥qcznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do
Prezesa Zarzqdu Spaki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéfiki z ograniczona
odpowiedzialnoécia w Kobbrzegu. (

5. Odwo’xanie powinno wskazywaé zaskarZonq czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktorej ‘
zarzuca sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiez¥e przedstawienie zarzutéw,
okreélaé Zadanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienia
odwo¥ania.

6. Odwotanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajqcego.
Rozpatrujac odwo+anie Prezes Zarzqdu Spom moZe je uwzglednié lub odrzucié.

8. Informacje o odrzuceniu odwotania Zamawiajacy przesyia Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.

9. 0d decyzji Prezesa Zarzadu Spmki rozstrzygajacej odwoianie nie przysluguja dalsze érodki
odwo#awcze.

7'

Rozdzia123: OGLOSZENIE WYNIKOWPOSTEPOWANIA:
1. Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie intemetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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KNOBRZ G

nazwa (firma) Wykonawcy

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

Nr KRS ..................................................
nr telefonu .............................................
e-mail: ..............................................

Zalqcznik Nr 1 do SWZ

dnia 09.2021 r

Strona: 7/17

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 KoIobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujqc do og¥oszenia o rozpoczeciu postepowania na:
“Wykonanie Qomiaru emisii zanieczyszczefi do powietrza”. Postepowanie nr GIT012021

Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreSlonego w szczegc'flowym opisie zaméwienia za
wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:
.................................. 2t netto + VAT = z! brutto
(s{ownie: )
Okres gwarancji..................................
Termin wykonania us¥ugi.......................
Powsza cena uwzglednia wszystkie koszty zwiqzane z realizacja przedmiotu zaméwienia.
OSwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie ze specyfikac warunkéw zaméwienia i uznajemy sie za
zwiazanych z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejszq ofertq na okres do dnia 30.09.2021 r.
Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu
zaméwienia i dysponujemy kadra z wymaganymi uprawnieniami.
03wiadczamy, 2e zawarty w specyfikacji warunkéw zaméwienia projekt umowy zostal przez nas
zaakceptowany i zobowiazujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
wy2ej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Za¥qcznikami do niniejszej oferty sq:

'm"6686653563}'ié's'ébi'ubéi-Jéé‘riiéfi'e}
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MGBRIEG

Zaiacznik nr 2 do SWZ

szczmétowv OPIS ZAM6WIENIA

Przed miotem zaméwienia jest:
"Wykonanie 90miaru emisii zanieczyszczefi do gowietrza”. Postepowanie nr 6/TOI2021

Przedmiot zaméwienia: Wykonanie gomiaru emisii zanieczyszczefi do gowietrza.

Cel pomiaréw:. Pomiary wymagane zgodnie 2 art. 147 ustawy Prawo ochrony érodowiska dla

iréda nowych i istotnie zmienionych. Przy wykonywaniu pomiaréw naIeZy uwzglednié m.in.

wymagania:

ustawy z dnia 27—04—2001 Prawo ochrony Srodowiska (t.jedn. Dz.U.2020. poz.1219)

rozporzadzenia Ministra Srodowiska zdnia 30 paidziernika 2014 r. w sprawie wymagan

wzakresie prowadzenia pomiaréw wielkoéci emisji oraz pomiaréw ilos'ci pobieranej

wody (t.jedn. Dz.U.2019, poz. 2286)

rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajéw

wynikéw porriiaréw prowadzonych w zwiazku z eksploatacja instalacji lub urzadzenia i innych

danych zbieranych w wyniku monitorowania proceséw technologicznych oraz terminéw i

sposobéw prezentacji (Dz.U. 2020, poz.2405)

Zakres pomiaréw:

Zestawienie irédel emisji

Emitor Zrédlo emisji Rodzaje emitowanych zanieczyszczefi

Dwutlenek siarki
E-l Agregat kogeneracyjny- Dwutlenek azotu

silnik MAN E 2848 LE322 Tlenek wggla
PM 10
w tym PM2,5 ”
w emisii PM1 0 -jest w calos‘ci emisjq P114215
Dwutlenek siarki

E-2 Agregat kogeneracyjny- Dwutlenek azotu
silnik MAN E 2848 LE322 Tlenek wggla

PMlO
w tym PM2,5"
w emisji PMI0 —jest w calos‘ci emisjq PM2,5

Kocio% Buderus Logano
SK 655 — 250 kW
(na olei opalowx lekki Dwutlenek siarki

E-3 i biogaz! DWU-tlenek azotu

Tlenek wggla
Pomiar przy pracy na PM 1 0

. - - w tym PM2,5”
016'] 9pa{owy lekkl I emisja PMIO —jest w calos‘ci emisjq PM2,5,
pomlar przy pracy na
biogaz
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Kocio:l Buderus Logano

SK 655 — 250 kW
E 4 (na olei ogalou lekki gwutienell: Si”:' . . wut ene azo

will) Tlenek wggla
Pomiar pay pracy na PM10 1

l . . . W tym PM2,5 ’
0 6] ?pa¥owy lekkl I emisja PMI0 —jest w calos‘ci em1'.q PMZ, 5,pomlar przy pracy na
biogaz

Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu

E-S Pochodnia biogazu SGt— Tlenek w¢gla
15250 — moc 1750 kW PM10

w tym PM2,5"
emisja PMI0 —jest w caloéci emisjq PM2, 5

Silos na wapno + PM10
15-6 SILOTOP w tym PM2,5

emisja PM10 zawiera w sobie 50% zawartos’ci
PM2, 5.

Siarkowodér
E-7/1

Biofiltr BK24 emitor amoniak

Py% PM2,5
Siarkowodér

E-7/2 Biofiltr BK24 emitor amoniak

Py%

Siarkowodér
E-8/1 Hala proilgkncijifawozu - amoniak

Py’l

Siarkowodér
E-8/2 Hala proilglgzI11nawozu— amoniak

Py’t PM2,5
W przypadku silosu na wapno pomiar emisji w momencie dostawy i napelniania silosu
wapnem.

W przypadku kofléw Buderus Logano pomiar przy pracy na olej opawy lekki i pomiar przy
pracy na biogaz

1. Miejsce wykonania pomiaréw: oczyszczalnia sciekéw w Korzyécienku, ul. Wspélna 5,
78-123 Grzybowo

2. Stanowiska pomiarowe:
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Do obowiqzkéw Wykonawcy naleiy:

. Wyznaczenie lokalizacji stanowisk pomiarowych, odpowiednich przekrojéw
pomiarowych

. wyposaienie stanowisk pomiarowych w urzqdzenia pomiarowe
zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie normami.

Zamawiajqcy zaleca wizje Iokalnq przed terminem pomiaréw.

3. Wymagania kwalifikacyjne Wykonawcy.

Pomiary musza zostaé wykonane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z

dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2019 r. poz. 155) lub 2)

certyfikowane jednostki badawcze, o ktérych mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego

2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225 oraz z

2020 r. poz. 284 i 322)

o Wykonawca musi posiadac‘. waa akredytacje w zakresie badafi zanieczyszczefi

wymienionych w pkt 3. réwniez w zakresie pobierania prObek do badafi.

. Pomiary emisji zanieczyszczefi musza zostaé wykonane metodyka referencyjnq zgodnie z

wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014

r. w sprawie wymagafi w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkoéci emisji oraz pomiaréw

iloéci pobieranej wody (t.jedn. Dz.U.2019, poz. 2286) zgodnie z obowiazujqcymi normami w

tym zakresie

4. Termin realizacji: do 45 dni od zawarcia umowy.

5. Wykonawca zobowiqzany jest do opracowania wynikéw z pomiaréw emisji zanieczyszczefi

wprowadzanych do powietrza — w 2 egz.



SPECYFIKACJA WARUNKow ZAMéWIENIA
, Postepowanie nr BIT012021men: Strona: I 1/17

Zalqcznik nr 3 do SWZ

............................ dnia .........09.2021 r.

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

OéWlADCZENIE 0 BRAKU PODSTAW D0 WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Nawiazujac do og+oszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

l,ikonanie gomiaru emisii zanieczyszczefi do gowietrza”.
Postepowanie nr 6ITOI2021

OSwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespeinienia warunkow w szczegélnoéci:

1. Firma, ktérq reprezentujemy nie wyrzadzi’ra szkody, nie wykonujalc zamowienia Iub
wykonujac je nienaleZycie,

2. W stosunku do Firmy, ktora reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogmszono
upadbéci, z wyjatkiem sytuacji, gdy po ogbszeniu upadloéci doszlo do zawarcia uk{adu
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk#ad ten nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje, matku upad’tego.

3. Firma, ktérq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op+at lub sldadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia. rooZenia na raty zaleg%ych matnoéci lub wstrzymania
w cabéci wykonania decyzji w¥aéciwego organu.

4. Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaly prawomocnie skazane za
przestepstwo popemione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia,
przestopstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu Iub inne przestepstwo popemione w celu osiagniecia korzyéci majatkowych,
a takZe za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziaiu w zorganizowanej grupie albo
zwiazku majacych na celu popemienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego

5. W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy Sad nie orzek{ zakazu ubiegania sie
o zaméwienia na podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny
zabronione pod groiba kary.

6. Nie jesteémy powiazani kapitabwo lub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegolnoéci na:

3) uczestniczeniu w spétce, jako wspélnik spéiki cywilnej lub spc’flki osobowej;
b) petnieniu funkcji czbnka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,

pemomocnika.

.........., dnia 09 2021 r.
(fihéihééfiééfiiéh'yfiEédéééMéiéi Méfiéwéfi
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

................ dnia ......09.2021 r.
pema nazwa wykonawcy
...............................................................

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

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu

Nawiazujac do ogbszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:
I,flykonanie pomiaru emisii zaniecyszczer’n do gowietrza”. ('1
Postgpowanie nr 6IT0/2021

Zgodnie z wymogami okreélonymi, oéwiadczam, co nastepuje:

Warunki udziaiu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam. 2e spemiam Warunki udzia’ru w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji Iub uprawniefi do prowadzenia okreSlonej dziaalnoSci zawodowej.

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

Miejsce i data 09.2021 r.
podpis osoby loséb/ upowaznionejlnych
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Umowa nr 6IT0/2021

W dniu ......2021 r. w Ko1obrzegu pomiedzy
,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spélka z 0.0. w Kolobrzegu (NIP: 671-00-12-257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedziba w Kobbrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, ktOra reprezentuje
Pawel Hryciow - Prezes Zarzqdu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym,

a:

zwanym w tekécie Wykonawca i reprezentowanym przez:

w rezultaoie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedurq udzielania zamowiefi
przez MWiK Spélka z 0.0. w Ko1obrzegu (Uchwa1a 134/2019 Zarzadu Spétki MWiK 2 04.12.2019)
zosta+a zawarta umowa o nastepujqcej treéci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczefi do

powietrza. okreSlona w Szczego’lowym opisie zaméwienia, ktéry stanowi za1qcznik nr 1 do
umowy.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy okreélony w Szczegc'fiowym opisie zaméwienia w terminie
do dnia .................2021 r.

§2
Cene umowne; us1ugi ustala sie w oparciu o cene oferty wykonawcy.

. Wykonawcy za wykonanie czynnoéci okreélonych w §1 ust.1 przys1uguje wynagrodzenia w wysokoéci :
= ................... zibrutto.(Siownie...............)

Zamawiajacy upowa2nia Wykonawce do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu.
Termin wykonania us1ugi strony ustalajq na 45 dni od daty podpisania umowy.

§3

1. Do cen netto Wykonawca doliczai bedzie podatek VAT zgodnie z obowiazujqcymi przepisami wtym
zakresie.

2. NaleZnoéé za ustuge; regulowana bedzie przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane w fakturze
w terminie do 30 dni od daty wp1ywu faktury do siedziby zamawiajqcego.

3. Za date dokonania piatnoéci uznaje sie dziefi obciqnia rachunku bankowego Zamawiajacego.

P.“
we

§4

1. Strony postanawiaja kary umowne, ktore bedq naliczane w nastepujacych wypadkach
i wysokoéciach:

1) Wykonawca zap+aci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwfoke w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie 2 § 1 ust. 1 niniejszej umowy

w wysokoéci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 2 2a kaida
rozpoczeta dobe zwloki,

b) za zw1oke w usunic—gciu usterek (wad) stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci 0,23%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 2 za kaq rozpoczetq dobe zw1oki
liczona od dnia wyznaczonego na usuniecie usterki,

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

2.2amawiajqcy zap1aci Wykonawcy kary umowne z tytu1u odstqpienia od umowy z przyczyn wy1qcznie
zaleZnych od Zamawiajacego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
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museums

3.Wykonawca wyraZa zgode na potracanie przez Zamawiajapego kar umownych z naieZnoSci
przys}ugujacych Wykonawcy z niniejszej umowy.

4. Laczna wysokoéé kar umownych nie moZe przekroczyé pobwy wartoéci wynagrodzenia brutto
okreélonego w § 2 ust. 2 umowy.

§5
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy sq:
1.ze strony Zamawiajacego: p. Elzbieta Rapp tel:
2.ze strony Wykonawcy:

§6
Wykonawca oéwiadcza. 2e:

1. Pomiary zosta1y wykonane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2019 r. poz. 155) Iub 2) certyfikowane jednostki
badawcze, o ktérych mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych
i ich mieszaninach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322)

2. Posiada waZna akredytacje w zakresie badah zanieczyszczefi wymienionych w pkt 3. réwniez w (
zakresie pobierania prébek do badar'L

3. Pomiary emisji zanieczyszczefi zosta1y wykonane metodyka referencyjnq zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagafi w
zakresie prowadzenia pomiaréw wielkoéci emisji oraz pomiaréw iloéci pobieranej wody (t.jedn.
Dz.U.2019, poz. 2286) zgodnie z obowiqzujacymi normami w tym zakresie.

§7
Zamawiajacy ma prawo wglqdu do stosowanych metodyk. norm, procedur oraz jakoéci sprzetu uZytego
podczas pomiaréw i badar‘l przez Wykonawce.

§8
1. Zmiana umowy wymaga dla swej waZnoéci formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowq majq zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego.
3. Ewentualne spory wynik1e na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzyga’: sad w1aéciwy dla

Zamawiajacego.
§9

Umowa sporzadzona zosta1‘a w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron
pod rygorem niewa2no§ci.

Zalgcznik do umowy:

1. Szczegéiowy opis zaméwienia
2. Ofen‘a Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



N maI“ SPECYFIKACJA WARUNKéw ZAMOMENIA
(mom 6 Postepowanie nr 6IT0/2021 Strona: 15,17

Zalqcznik nr 2 do SWZ

szczsaétowv OPIS 2AM6WIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest:
,,W1konanie 90miaru emisii zanieczyszczefi do gowietrza”. Postepowanie nr 6ITOI2021

4. Przedmiot zaméwienia: Wykonanie Qomiaru emisii zaniecyszczefi do gowietrza.
5. Gel pomiaréw:. Pomiary wymagane zgodnie 2 art. 147 ustawy Prawo ochrony érodowiska dla

Zrédei nowych i istotnie zmienionych. Przy wykonywaniu pomiaréw naleiy uwzglednié m.in.
wymagania:

- ustawy z dnia 27-04-2001 Prawo ochrony érodowiska (t.jedn. Dz.U.2020, poz.1219)

o rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 paidziernika 2014 r. w sprawie wymagan
wzakresie prowadzenia pomiaréw wielkoéci emisji oraz pomiaréw iloSci pobieranej
wody(t.jedn. Dz.U.2019, poz. 2286)

- rozporzqdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajéw
wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwiazku z eksploatac instalacji Iub urzadzenia i innych
danych zbieranych w wyniku monitorowania proceséw technologicznych oraz terminéw i
sposobéw prezentacji (Dz.U. 2020, poz.2405)

6. Zakres pomiaréw:

Zestawienie z’rédel emisji
Emitor Zrédlo em isji Rodzaje emitowanych zanieczyszczefi

Dwutlenek siarki
( E-l Agregat kogeneracyjny- Dwutlenek azotu

silnik MAN E 2848 LE322 Tlenek wggla
PM10
w tym PM2,5 ”
w emisji PM10 — jest w calm‘ci emisiq PM2,5
Dwutlenek siarki

E-2 Agregat kogeneracyjny— Dwutlenek azotu
silnik MAN E 2848 LE322 Tlenek wggla

PM10
w tym PM2,5"
w emisji PM10 —jest w calosici emisjq PM2,5

Kocioi Buderus Logano
SK 655 — 250 kW

na ole' o alo lekki Dwutlenek siarki
E'3 i biogaz) Dwutlenek azotu

Tlenek wcgla
Pomiar przy pracy 11a PM 10

n
ole' o a} lekki i W tym PM2,5

P0311; Pivyypracy na emisj" PM10 ‘jes’ w “[056" Wis]? PM2.5,
biogaz
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KMRIEG

Kociok Buderus Logano

SK 655 — 250 kW

E-4 gna olei opalom lekki 33323:: 235::
M Tlenek wggla

Pomiar przy pracy na :13:PM2,5"

olej 9pa10wy lekki i emisy'a PM]0 —jest w calab‘ci emisjq PM2, 5,
pomxar pay pracy na
biogaz

Dwutlenek siarki

Dwutlenek azotu

E5 Pochodnia biogazu SGt— Tlenek wggla
ISZSO—moc 1750 kw lO (

w tym PM2,5"

emisja PMI 0 —jest w calos‘ci emisjq PM2, 5

Silos na wapno + PMIO
E-6 SILOTOP w tym PM2,5

emisja PM10 zmviera w sobie 50% :awartofici
PM2, 5.

13-7/1 Siarkowodér

Biofiltr BK24 emitor amoniak

Pyi PM2,5
Siarkowodér

E—7/2 Biofiltr BK24 emitor amoniak

Py’t

Siarkowodér (
E-8/1 Hala profiljfiiiinnawozu - amoniak ‘

Py’t

Siarkowodér
E-8/2 Hala p1'0¢li<1;11(1c:_iirii nawozu- amoniak

Py’t PM2.5

W przypadku silosu na wapno pomiar emisji w momencie dostawy i napeIniania silosu

wapnem.
W przypadku kotléw Buderus Logano pomiar przy pracy na olej opalowy Iekki i pomiar przy
pracy na biogaz

6. Miejsce wykonania pomiaréw: oczyszczalnia Sciekéw w Korzyécienku, ul. Wspélna 5.

78-123 Grzybowo

7. Stanowiska pomiarowe:

Do obowiqzkéw Wykonawcy naleiy:
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- Wyznaczenie lokalizacji stanowisk pomiarowych, odpowiednich przekrojéw
pomiarowych

o wyposaienie stanowisk pomiarowych w urzqdzenia pomiarowe
zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie normami.

Zamawiajqcy zaleca wizje Iokalnq przed terminem pomiaréw.
8. Wymagania kwalifikacyjne Wykonawcy.

Pomiary musza zostaé wykonane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2019 r. poz. 155) Iub 2)
certyfikowane jednostki badawcze, o ktérych mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego
2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225 oraz z
2020 r. poz. 284 i 322)

o Wykonawca musi posiadaé waa akredytacje w zakresie badan zanieczyszczefi
wymienionych w pkt 3. réwniez w zakresie pobierania prébek do badafi.

. Pomiary emisji zanieczyszczefi musza zostaé wykonane metodyka referencyjnq zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziemika 2014
r. w sprawie wymagafi w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkoéci emisji oraz pomiaréw
iloéci pobieranej wody (t.jedn. Dz.U.2019, poz. 2286) zgodnie z obowiazujacymi normami w
tym zakresie

9. Termin realizacji: do 45 dni od zawarcia umowy.
10. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania wynikéw z pomiaréw emisji zanieczyszczefi

wprowadzanych do powietrza - w 2 egz.




