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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia

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

Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej zaméwienia sektorowego
nie przekraczajqcej kwoty 428.000,00 euro.

1. Nazwa postepowania: usluga

,,Wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczeii do powietrza”.

Numer postepowania: 9lT0/2021
2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzqdzii:

Imie i nazwisko: Monika Majewska fl Dnia - 08.09.2021 r.
Podpis: W

3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii pod wzgledem technicznym:

Dnia 1.133.109.2021 r.Imie i nazwisko: EIZbieta Rapp /)
Podpis: W}?

4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: u l
lmie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny KsV egowy D ia 03.09.2021 r.
Podpis: A

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: V I An
lmie,I i nazwisko: Pawei Hryciéw — Prezes Zarzqdu Spgki. ’ _ Dnia 3245092021 r.

PVUEZES" n/iH)U
POdPiS: MW‘IK Sp. z moaifiiofirzegu

P Hrycz'dw
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Kmosnzm

Rozdzia1 1. ZAMAWIAJACY:

1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spo1ka z ograniczona odpowiedzialnoécia,
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Ko+obrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie, tel./fax. +48 94 306 74 27.
REGON 330263149, NIP 671 -00-1 2-257.

2. Adres strony internetowej Zamawiajacego: www.bip.mwik.kolobrzeg.gl
3. Og1oszenie o wszczeciu postepowania zosta1o zamieszczone na stronie internetowej

www.bip.mwik.kolobrzeg.gl
4. Adres e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl

Rozdzial 2. TRYB UDZIELENIA ZAMéWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powy2$zego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreSlonych
Procedura udzielania zamowiefi przez MWIK Sp. z o. o. w Ko10brzegu - Za1acznik nr 1 do Uchwa1y Nr
13412019 Zarzqdu Spo1ki MVWK Sp. z 0.0. w Ko1obrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

,,Wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczefi do powietrza”. Postepowanie nr 9IT012021

Rozdziat 4. INFORMACJE OGOLNE 0 POSTEPOWANIU:

Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupeinienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
bedq przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe miec’: charakter
pisemny, faksu Iub forme elektroniczna. Przed terminem sk1adania ofert Mkonawcy winni zapoznaé
sie z treécia ewentualnyoh odpowiedzi Iub wyjaénier'l albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za
zapoznanie sie z caloécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5. OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sk1ada sie w formie pisemnej.
2. Pemomocnictwo do podgisania oferty winno byc do1aczone do oferty, 0 He nie wynika z innych

dokumentéw zalaczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do ewidencji
dzia1alnoéci gospodarczej). Pe’momocnictwo winno byc': do1aczone w oryginale Iub kopii
poéwiadczonej notarialnie. badi przez jego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie, ktéra bedzie zaadresowana: nazwa i adres Zamawiajqcego
oraz bedzie posiadaé nastepujace oznaczenie:

,,Wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczeri do powietrza”.
Postepowanie nr 9ITOI2021

Nie otwieraé przed 05:09.2021 r. do godz. 13:00
4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany Iub wyoofao zbiona oferte przed uplywem terminu ska‘adania

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

przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeIi Wykonawca
nie p62niej niz w terminie sk1adania ofert zastrzeg’t, 2e nie moga one byt’: udostepniane.

Rozdziai s. OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé catoéé zamowienia, nie dopuszcza sie sk1adania ofert czoéciowych.

Rozdzia1 7. OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci z’roZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SVVZ
sposéb wykonania zamowienia (oferty wariantowej).

Rozdzia1 8. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktovzy speIniaja nastepujqoe warunki
dotyczace:
a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dzia1a|noéci Iub czynnoéci, je2eli ustawy

nak1adaja obowiqzek posiadania takich uprawnien,
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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 OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY w CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU w POSTEPOWANIU:
Wykonawca zau‘aczy nastepujace dokumenty potwierdzajace spelnienie warunkéw udziam
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
1. Formularz oferty — zatacznik nr 1 do SW2.
2. Podpisany szczegoiowy opis przedmiotu zamowienia — zaiqcznik nr 2 do SW2.
3. Aktualny odpis z w+aéciwego rejestru albo zaSwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia1a|noéci

gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajqce, 2e zakres jego dzia1alno$ci odpowiada profilowi zaméwienia, a takZe wskazujqce
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy — wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesiecy
przed up1ywem terminu skiadania ofert.

4. Podpisane oéwiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania — za’tacznik
nr 3 do SW2.

5. Podpisane Oéwiadczenie o sytuacji Wykonawcy - za1acznik nr 4 do SW2.
6. Za1qczone do oferty aktualne uprawnienia w zakresie poboru prébek, badar’l, pomiarow przedmiotu

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

7. Zamawiajqcy zaZada przedstawienia oryginam lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna Iub bedzie
budzié watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajqcy nie bedzie m69+ sprawdzié jej
prawdziwoéci w inny sposéb.
Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zioZyli
dokumentow potwierdzajacych spelnienie warunkéw udziam w postopowaniu, do uzupefnienia tych
dokumentow w okreélonym terminie.

Rozdzial‘ 1o. WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPéLNIE:
Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdziai 11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena winna uwzgledniac': wszelkie koszty Wykonawcy zwiqzane z realizac zaméwienia, w tym

dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonac beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towarow i u31ug zgodna z ustawq o

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

Oferty spemiajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji z1oZone przez Wykonawcéw
nie podlegajacych wykluczeniu, bedq oceniane wediug ponizszych kryteriéw i wag:
Cena oferty - 100%
Wtym kryterium oferta mOZe uzyskaé max. 100 punktow
1 % odpowiada punktacji kor‘ncowej 1 pkt.

9°

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 postepowaniu najwieksza liczbe
punktéw.
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Rozdzial 14. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy z1oZona oferta wynosi do 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z up1ywem terminu skIadania ofert.

ROZDZIAL 15. MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: ”Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kobbrzeg.

Termin: Oferte naleZy zloZyé do dnia (5:.092021 r. do godz. 13"“.

Oferty z%o‘zone po terminie zostanq Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozdzial 16. SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.

Rozdziai 17. INFORMACJE 0 TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.
2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego

cztonkowie 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 postopowanie,
c) zosta+a podpisana przez osoby nieuprawnione,
d) jej z102enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

Rozdziai 18. NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcqlami,
ktorzy z{ozyli oferty, osobno dla kazdej z czeéci zaméwienia.

2. Zamawiajqcy wezwie Wykonawcow, ktérzy zioZyli oferty w niniejszym postepowaniu do ztoZenia
ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji ceny oferty.

3. Wykonawcy. ktérzy przystapiq do negocjacji ceny oferty, mogg 210216: ofem ostateczne z ceng
niZszg od ceny Qienlvotnei.

RozdziaI 19. UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiaia najkorzystniejszy
bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.

2. O wyborze oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezwlocznie Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sio
o udzielenie zaméwienia podajqc nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego ofertQ wybrano oraz jej
cenelwartoéé.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy. wynikajacej z treéci wybranej
oferty.

Rozdzia’t 20. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

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

2. Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemoZliwiajqca zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia rownoczeénie

wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia.

Rozdzial 21. SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SW2:

1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkow
zaméwienia. Zamawiajqcy jest obowiazany niezw1ocznie udzielié wyjaéniel‘l, jednak nie poiniej M:
4 dni przed up’rywem terminu sk¥adania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkow zaméwienia wp1yna1 do Zamawiajacego nie pozniej niz do godz.15.00 w dniu,
w ktorym up¥ywa poiowa wyznaczonego terminu sk1adania ofert.
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2. Zamawiajqcy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP. bez ujawniania Zrodta
zapytania.

3. Zamawiajqcy moZe w kazdym czasie, przed upiywem terminu do skiadania ofert, zmodyfikowaé treéé
specyfikacji warunkow zaméwienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.

4. Kontakt pod wzgledem proceduralnym: e-mail: grzetargi@mwik.kolobrzeg.gl,
5. Oéwiadczenia. wnioski. zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujq

e-mail/pisemnielfakseml. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomoca telefaksu uwaZa 81¢ 23 z’roZone w terminie, jeZeli ich treéé dotafla do adresata przed
up1ywem terminu.

6. Zamawiajqcy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przestanie
do1qczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe
upowazmona do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajqcego.

Rozdziat 22. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zosta¥y okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krotszym n12 8 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dok’radnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy
powiadomi niezwiocznie wybranego Wykonawce.

Rozdzia? 23. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1. Odwo1anie przys1uguje Wykonawcom, wy1qcznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

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

2. Odwo1anie przys1uguje wy+acznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spemienia
warunkéw udzia+u w postepowaniu.

3. Odwo1anie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe, jego wniesienia, jeZeIi
zosta1y przes’rane faxem lub droga elektronicznq, albo w terminie 8 dni jeZeli zosta’ty doreczone
w inny sposéb.

4. Wniesienie odwdania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajqcego.
Odwoianie wnosi sie wy1acznie w formie pisemnej podajac uzasadnieniejego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu Spdki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Sp61ki z ograniczona odpowiedzialnoécia
w Ko10brzegu.

5. Odwdanie powinno wskazywac’; zaskarZona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajqcego, ktérej
zarzuca sie niezgodnoéé z przepisami Procedury. zawieraé zwiezle przedstawienie zarzutéw,
okreélaé zqdanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwm‘ania.

6. Odwo+anie rozstrzyga sie, w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
7. Rozpatrujac odwoianie Prezes Zarzadu Spo+ki moZe je uwzglednié lub odrzucié.
8. Informacje o odrzuceniu odw01ania Zamawiajacy przesy¥a Wykonawcom, ktorzy uczestniczyli

w postepowaniu.
9. 0d decyzji Prezesa Zarzqdu Spéflki rozstrzygajqcej odwo1anie nie przys1uguje1 dalsze Srodki

odwoiawcze.

Rozdziak 24. OGLOSZENIE WYNlKéW POSTEPOWANIA:

1. Niezw1ocznie po rozstrzygnieciu postepowania, Wykonawca, ktérego oferte wybrano do realizacji,
zostanie zawiadomiony (e-mail) 0 dokonanym wyborze.

2. Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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WOERZEG

Zalqcznik nr 1 do SWZ

.......................... dnia......09.2021 r
nazwa (firma) Wykonawcy

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

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

Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoécia
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kolobrzeg

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

,,Wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczefi do powietrza”.

Nawiazujqc do ogioszenia w postepowaniu nr 9/TOI2021.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia okreélonego w Specyfikacji Warunkéw Zambwienia

(SWZ), projekcie umowy oraz szczegoiowym opisie zaméwienia za wynagrodzeniem ryczaitowym

wcenie: .........................zinetto+ naieZny podatekVAT=tj. brutto,

Siownie brutto:
1.

2.
3.

Oéwiadczamy. 2e zapoznaliémy sie, z SWZ i szczegoiowym opisem zamowienia i uznajemy sie za
zwiqzanych z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
O$wiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejszq oferta na okres 30 dni.
Udzielamy 2 letniej gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urzqdzenia.
OSwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu
zaméwienia i dysponujemy odpowiednia kadra, uprawnionq do jego wykonania.
Oéwiadczamy, 2e zawarty projekt umowy zostai przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyZej wymienionych warunkach w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Zaiqcznikami do niniejszej oferty sq:

... ‘Bééfiig'é‘sléb; £566) Lfiéki'iééfiiéhfifi"
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WOBRZEG

Zalacznik nr 2 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA

,,Wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczefi do powietrza”.

1. Przedmiot zaméwienia: wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczefi do powietrza.
2. Gel pomiaréw:. Pomiary wymagane zgodnie 2 art. 147 ustawy Prawo ochrony érodowiska dla

2réde1 nowych i istotnie zmienionych. Przy wykonywaniu pomiaréw naleZy uwzglednié m.in.
wymagania:

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

- rozporzqdzenia Ministra Srodowiska zdnia 30 paidziernika 2014 r. w sprawie wymagafi
wzakresie prowadzenia pomiaréw wielkos'ci emisji oraz pomiaréw iloéci pobieranej wody
(t .jedn. Dz.U.2019, poz. 2286)

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

3. 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
PMlO
w tym PM2,5 1’
w emisji PM10 —jest w caloéci emisjq PM2, 5
Dwutlenek siarki

E-2 Agregat kogeneracyjny— Dwutlenek azotu
silnik MAN E 2848 LE322 Tlenek w¢gla

PM 10
w tym PM2,5 ”
w emisji PMI0 —jest w calos‘ci emisjq PM2,5

Kocim Buderus Logano
SK 655 — 250 kW
MM Dwutlenek siarki

53’ i biogaz) Dwutlenek azotu
Tlenek w¢gla

Pomiar przy pracy na PM“)
- - - w tym PM2,5”

ole] 9palowy lekkl I emisja PM] 0 —jest w calos‘ci emisjq PMZ, 5,pomlar przy pracy na
biogaz '

Kocioi Buderus Logano

SK 655 __ 250 kW Dwutlenek siarki
E‘4 Dwutlenek azotu

(warm/M Tlenek wggla
Lbi_02fl1 PMIO

w tym PM2,5 1’
Pomiar przy pracy na em isja PMI0 —jest w calos’ci emisjq PM2,5,
olej opa’towy lekki i
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pomiar przy pracy na
biogaz

Dwutlenek siarki

Dwutlenek azotu

E_5 Pochodnia biogazu SGt- Tlenek W¢gla
15250 — moc 1750 kW PMIO

w tym PM2,5‘)

emisy'a PMI0 —jest w calos‘ci emisjq PM2,5

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

emisja PMIO zawiera w sobie 50% zawartofci
PM2, 5.

Siarkowodér
E-7/1 . .Biofiltr BK24 enutor amomak

Pyi PM2,5

Siarkowodér

E-7/2 Biofiltr BK24 emitor amoniak

Py1

Siarkowodér
E-8/1 Hala prociukcql nawozu - amoniak

0mm
Pyi

Siarkowodér
E-8/2 Hala proclicukcgn nawozu- amoniak

0mm
Py’t PM2,5

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

W przypadku kotiéw Buderus Logano pomiar przy pracy na olej opatowy Iekki i pomiar przy
pracy na biogaz

4. Miejsce wykonania pomiaréw: oczyszczalnia éciékéw w Korzyécienku. ul. Wspélna 5,

78—123 Grzybowo
Stanowiska pomiarowe:

Do obowiqzkéw Wykonawcy naleiy:

. 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 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)

wyznaczenie Iokalizacji stanowisk pomiarowych, odpowiednich przekrojéw pomiarowych
wyposazenie stanowisk pomiarowych w urzqdzenia pomiarowe zgodnie z obowiqzujqcymi w tym
zakresie normami
Zamawiajqcy zaleca wizje Iokalna przed terminem pomiaréw.
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. Wykonawca musi posiadaé wa2na akredytacje w zakresie badan zanieczyszczefi
wymienionych w pkt 3 réwniez w zakresie pobierania prébek do badafi.

- pomiary emisji zanieczyszczefi musza zostaé wykonane metodyka referencyjna zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 paidziernika 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 obowiqzujqcymi normami w tym
zakresie
Termin realizacji: do 45 dni od zawarcia umowy.

8. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania wynikéw z pomiaréw emisji zanieczyszczer‘n
wprowadzanych do powietrza — w 2 egz.
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

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

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

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

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

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Nawiazujac do ogmszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:
,,Wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczefi do powietrza”.

Oéwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktorq reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespemienia warunkéw w szczegolnosci:
1. Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzadzi’ta szkody, nie wykonujac zaméwienia Iub wykonujac je

nienaleZycie, a szkoda ta zostaia stwierdzona orzeczeniem sadu. ktére uprawomocniio sie w okresie
3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.

2. W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy nie otwarto Iikwidacji, ani nie ogmszono upadioéci.
zwytkiem sytuacji, gdy po ogioszeniu upad¥oéci dOSZb do zawarcia uk{adu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk{ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
Iikwidacje majatku upadlego.

3. Firma. ktérq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, optat Iub skladek na ubezpieczenia
spoleczne Iub zdrowotne, z wytkiem przypadkow uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia.
odroczenia, roz#02enia na raty zalegwch matnoéci Iub wstlzymania w cabéci wykonania decyzji
w’raéciwego organu.

4. Osoby reprezentujqce firme nie zostaty prawomocnie skazane za przestepstwo popelnione
w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom osob
wykonujacych prace zarobkowq. przestepstwo przeciwko érodowisku. przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Iub inne przestepstwo popemione w celu
osiqgniecia korzyéci majatkowych, a tak2e za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udziaiu w
zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popemienie przestepstwa Iub przestepstwa
skarbowego.

5. W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy Sad nie orzek1l zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoSci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groiba
kary.

6. Nie jesteémy powiazani kapitamwo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajqcym w szczegélnoéci na:
a) uczestniczeniu w spéice, jako wspélnik spé¥ki cywilnej Iub spéfiki osobowej;
b) pe’mieniu funkcji cz’tonka organu nadzorczego Iub zarzadzajacego. prokurenta, pemomocnika.

"'(ijbéihéfiq'aéfiiéfigé'bFz'édét'éJv'éiéi WQiécSHéwé'yi
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

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

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

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

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

OSWIADCZENIE O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
,,Wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczer'l do powietrza".

Zgodnie z wymogami okreélonymi w SWZ, oéwiadczam, co nastepuje:

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

2. Oéwiadczam, 2e spelniam Warunki udziam 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) zdolnoSci technicznej lub zawodowej.

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

(upefinomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Umowa nr 9ITOI2021

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

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spotka z ograniczona odpowiedzialnoéciq z siedzibq
w Kobbrzegu, ul. Artyleryjska 3, wpisana do rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Koszalinie IX Wydzia¥ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem:
0000169262
NIP: 671 -00-1 2-257 REGON: 330263149, ktéra reprezentuje:

Pawel Hryciéw - Prezes Zarzadu

zwana w treéci umowy Zamawiajqcym,

a:

III III 'v'i's'ér};'aa'ééjéét};'fiééééiébiaréaéé'bk‘dv'ééé’z'afiéga595555@6560;
............................. pod numerem KRS NIP REGON

reprezentowana przez :

zwana w treéci umowy Wykonawca

lub zwanymi {acznie Stronami

w rezultacie dokonania przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze pmeprowadzenia
postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedura udzielania zaméwiefi przez MWiK Spc'flka
z 0.0. w Ko{obrzegu (Uchwa’ta 134/2019 Zarzadu Spc’flki MwiK z 04.12.2019 r.) zostaia zawarta umowa
o nastepujqcej treéci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczel‘l do powietrza.

okreélone w szczegoiowym opisie zaméwienia, ktéry stanowi zacznik nr1 do umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy okreélony w szczegc’fiowym opisie zaméwienia w terminie

do dnia .................2021 r.

2
. Ceno umowna us’lugi ustala sie w oparciu o cefie oferty wykonawcy.
. Wykonawcy za wykonanie czynnoéci okreélonych w §1 ust.1 przysluguje wynagrodzenie w wysokoéci :

................... zl brutto. (Siownie ...............)
3. Zamawiajacy upowaZnia Wykonawco do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu.
4. Termin wykonania us’mgi strony ustalaja na 45 dni od daty podpisania umowy.

§3
1. Do cen netto Wykonawca dolicza1 bedzie podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami wtym

zakresie.
2. NaleZnoéé za usiuge regulowana bedzie przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane w fakturze

w terminie do 30 dni od daty wpiywu faktury do siedziby zamawiajqcego.
3. Za date dokonania p1atnoéci uznaje sie. dzieh obciqnia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§4
1. Strony postanawiaja kary umowne, ktOre bedq naliczane w nastepujqcych wypadkach

i wysokoéciach:
1) Wykonawca zap1aci Zamawiajqcemu kary umowne:

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

N
A
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b) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy w wysokoéci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 2,

2) Zamawiajqcy zap1aci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
wy+acznie zaleZnych od Zamawiajacego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Wykonawca wyraZa zgode na potracanie przez Zamawiajacego kar umownych z naleZnoéci
przysmgujqcych Wykonawcy z niniejszej umowy.

3. Laczna wysokoéé kar umownych nie moZe przekroczyc po+owy wartoéci wynagrodzenia brutto.
okreélonego w § 2 ust. 2 umowy.

§5
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy:
1. 2e strony Zamawiajacego: p. EIZbieta Rapp tel:
2. 2e strony Wykonawcy:

§6
Wykonawca oéwiadcza. 2e:

1. Pomiary zostaty 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)

2. Posiada wa2na akredytacjg w zakresie badafi zanieczyszczefi wymienionych w pkt 3. réwniez w
zakresie pobierania prébek do badafi.

3. Pomiary emisji zanieczyszczefi zosta’Iy wykonane metodyka referencyjna zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 paidziernika 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 obowiqzujqcymi normami w tym zakresie.

§7
Zamawiajqcy ma prawo wgladu do stosowanych metodyk, norm, procedur oraz jakosci sprzetu uZytego
podczas pomiaréw i badafi przez Wykonawce.

§8
1. Zmiana umowy wymaga dla swej wainoéci formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego.
3. Ewentualne spory wynik+e na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sad Maéciwy dfa siedzibyZamawiajacego. '

§9
Umowa sporzadzona zostala w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po 1 egzemplalzu clla kaZdej ze stron.

Zalgcznik do umomg:

1. Szczegélowy opis zaméwienia
2. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




