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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” SpéIka z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3, 78-100 KoIobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej zaméwienia sektorowego

nie przekraczajacej kwoty 428.000,00 euro.

'1. Nazwa postepowania: usluga

,,Wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczefi do powietrza”.

Numer postepowania: 1OITOI2022

2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzit

lmie i nazwisko: Monika Majewska Dnia - 05.08.2022 r.

Podpis: VOW/€90
3. specyfikacje warunkéw zambwienia zatierdzii pod wzgledem technicznym:

lmie i nazwisko: EIZbieta Rapp n Dnia — 05.08.2022 r.

Podpis: .W
4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatvlvi dzfl:

I

Imie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Gk5wny Ksiegowy V\ A Dnia - 05.08.2022 r.

Podpis: /

5. specyfikacje warunkéw zamdwienia zatwierdzii:

lmie i nazwisko: Pawe! Hryciéw — Prezes Zarzadu Spay], l Dnia - 05.08.2022 r.

Podpis: L/

I"
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Rozdzial 1. ZAMAWIAJACY:
1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spaka z ograniczona odpowiedzialnoSciq,

ul. Artyleryjska 3, 78-100 KoIobrzeg. wojewédztwo zachodniopomorskie, tel./fax. +48 94 306 74 27,
REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.

2. Adres strony internetowej Zamawiajacego: www.bi9.mwik.kolobrzeg.pl
3. Ogioszenie o wszczeciu postepowania zosta1o zamieszczone na stronie internetowej

www.big.mwik.kolobrzeg.pl
4. Adres e—mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl

Rozdzial 2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zaméwiefi przez MWIK Sp. z o. o. w Kmobrzegu - Za1acznik nr 1 do Uchwa1y Nr
134/2019 Zarzadu Spé1ki MVWK Sp. z 0.0. w Ko10brzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMéWIENIA:

,,Wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczefi do powietrza”. Postepowanie nr10ITOI2021

Rozdzial 4. INFORMACJE OGéLNE 0 POSTEPOWANIU:

Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treSci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé charakter
pisemny, faksu lub forms,1 elektroniczna. Przed terminem sk1adania ofert Mkonawcy winni zapoznac
sie z treécia ewentualnych odpowiedzi Iub wyjaénien albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za
zapoznanie sie z ca1oécia udostepnionych dokumentow odpowiada Wykonawca.

Rozdziai 5. OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sk1ada sie w formie pisemnej.
2. Pe’momocnictwo do godgisania ofem winno byc do+aczone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokumentéw zalaczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do ewidencji
dziaialnosci gospodarczej). Peinomocnictwo winno byé do+aczone w oryginale lub kopii
poSwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.

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

,,Wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczefi do powietrza”.
Postepowanie nr 101T0I2022

Nie otwieraé przed 18.08.2022 r. do godz. 14:00

4. Wykonawca m02e wprowadzié zmiany lub wycofaé 21020na oferte pmed up1ywem terminu skiadania
ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli Wykonawca
nie péiniej niz w terminie skiadania ofert zastrzegL 2e nie moga one byé udostepniane.

Rozdzial 6. OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé ca1o$¢ zaméwienia, nie dopuszcza sie skiadania ofert czeéciowych.

Rozdziat 7. OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajacy nie dopuszcza mOZIiwosci z1oZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
Rozdzial 8. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy. ktérzy spemiaja nastepujace warunki

dotyczace:
a) posiadania uprawnieh do wykonywania okreélonej dzia1a1no$ci lub czynnoéci. jeZeIi ustawy

nak1adaja obowiazek posiadania takich uprawnien,

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

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdziai 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH l DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKCW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

Wykonawca zaiaczy nastepujace dokumenty potwierdzajace speinienie warunkéw udziaiu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

1. Formuiarz oferty — zaiacznik nr 1 do SW2.
2. Podpisany szczegéiowy opis przedmiotu zamowienia - zaiacznik nr 2 do SW2.
3. Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaialnoéci

gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajace, 2e zakres jego dziaialnoSci odpowiada profilowi zaméwienia, a tak2e wskazujace
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy — wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesiecy
przed upiywem terminu skiadania ofeit.

4. Podpisane oéwiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania — zaiacznik
nr 3 do SWZ.
Podpisane OSwiadczenie o sytuacji Wykonawcy — zaiacznik nr 4 do SWZ.
Zaiaczone do oferty aktualne uprawnienia w zakresie poboru prébek, badan, pomiaréw przedmiotu
zaméwienia wynikajace z zapiséw art. 147a 1. ustawy z dnia 27-04-2001 Prawo ochrony Srodowiska
(t. jedn. Dz.U.2021, poz.1973)

7. Zamawiajacy zaZada przedstawienia oryginaiu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawca kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna Iub badzie
budzié watpiiwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mOQi sprawdzié jej
prawdziwoéci w inny sposéb.

8. Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcow, ktérzy w wyznaczonym terminie nie ZIOZyIi dokumentéw
potwierdzajacych speinienie warunkéw udziaiu w postepowaniu, do uzupeinienia tych
dokumentow w okreélonym terminie.

Rozdziai 1o. WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zamowienia.

Rozdziai 11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

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

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawka podatku VAT od towarow i usiug zgodna z ustawa o

podatku VAT i podatku akcyzowym.
Rozdziai 12. OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty speiniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zi020ne przez Wykonawcow
nie podlegajacych wykluczeniu. beda oceniane wediug ponizszych kryteriéw i wag:
Cena oferty — 100%
W tym kryterium oferta m02e uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji kohcowej 1 pkt.

.mp
1

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

Najkorzystniejsza oferta jest oferta, ktéra uzyska w prowadzonym postepowaniu najwieksza Iiczbe
punktéw.



. SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
_ Postepowanie nr 10ITOI2022 Strona: 4/13

Rozdzial 14. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy ztoZona oferta wynosi do 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL 15. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:

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

Termin: Oferte naleZy ztoZyé do dnia 18.08.2021 r. do godz. 14°°.

Oferty ztoZone po terminie zostana Wykonawcy zwrocone bez otwierania.

Rozdzial 16. SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofelt przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.

Rozdzial 17. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA l 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. ktOry zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postepowania, nie bedzie
rozpatrywana.

4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeli:
a) nie jest zgodna z treécia SWZ,
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktére prowadzone jest postepowanie,
c) zostata podpisana przez osoby nieuprawnione,
d) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

Rozdzial 18. NEGOCJACJE ZAMéWlENIA:
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawca/ami,

ktorzy ztoZyIi oferty, osobno dla kaZdej z czeSci zaméwienia.
2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztoZyli oferty w niniejszym postepowaniu do ztoZenia

ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji ceny oferty.
3. Wykonawcy. ktérzy przystapia do negocjacji ceny oferty, mog_a_ 210216 ofem ostateczne z ceng

niZszg od ceny Qien/votnej.

Rozdzial 19. UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiata najkorzystniejszy

bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
2. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie

o udzielenie zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktOrego oferte wybrano oraz jej
cene/wartoéé.

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

Rozdzial 20. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:
1. Zamawiajacy moZe uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kazdym etapie

postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wade} uniemozliwiajqca zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia r6wnocze$nie

wszystkich Wykonawcow, kt6rzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.
Rozdziat 21. SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwlocznie udzielié wyjaénien, jednak nie pozniej niz
4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treSci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wptynat do Zamawiajacego nie pOiniej niZ do godz.15.00 w dniu,
w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
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Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej treSé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania Zrédta
zapytania.
Zamawiajqcy m02e w kaZdym czasie, przed up#ywem terminu do skladania ofert, zmodyfikowaé treéé
specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.
Kontakt pod wzgledem proceduralnym: e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeqpl.
Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemnielfakseml. Oéwiadczenia. wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomocq telefaksu uwaZa sie za zioZone w terminie, jeZeIi ich tresé dotaria do adresata przed
up%ywem terminu.
Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przesianie
dollaczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe
upowaZniona do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzial 22. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:

1.
2.

Zosta’ry okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 8 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dok{adnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy
powiadomi niesocznie wybranego Wykonawce.

Rozdzia! 23. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

1. Odwo’tanie przysiuguje wykonawcom, wytacznie od niezgodnej z przepisami czynnosci
Zamawiajacego podjotej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia Iub zaniechania czynnoéci, do
ktérej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie Procedury.

. Odwo’tanie przysIuguje wyiacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spe’mienia
warunkéw udziaJu w postepowaniu.

. Odwo+anie wnosi sie do Kierownika Zamawiajqcego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoSci Zamawiajacego stanowiacej podstawe, jego wniesienia, jeZeIi
zostafy przes+ane faxem lub droga elektroniczna, albo w terminie 8 dni jeZeli zosta£y doreczone
w inny sposéb.
Wniesienie odwdania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwmanie wnosi sie wy+acznie w formie pisemnej podajac uzasadnieniejego wniesienia, do Prezesa
Zarzqdu Spcflki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéfiki z ograniczona odpowiedzialnoécia
w KoIobrzegu.

. Odwdanie powinno wskazywac zaskarz'ona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktorej
zarzuca sie, niezgodnoéc z przepisami Procedury. zawieraé zwiezie przedstawienie zarzutéw.
okreélaé 2adanie oraz wskazywaé okolicznoSci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwo{ania.
Odwdanie rozstlzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwo’ranie Prezes Zarzqdu Spé’lki moZe je uwzglednié lub odrzucié.
Informacje o odrzuceniu odwo+ania Zamawiajacy przesy{a Wykonawcom. ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.

. Od decyzji Prezesa Zarzadu Spaki rozstrzygajacej odwolanie nie przys’ruguja dalsze érodki
odwo+awcze.

Rozdzial 24. OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:

1 .

2.

Niezw’tocznie po rozstrzygnieciu postepowania, Wykonawca, ktérego oferte wybrano do realizacji,
zostanie zawiadomiony (e-mail) 0 dokonanym wyborze.
Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej www.bip.mwik.kolobrzeg.pl



.. SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMéWIENlA
Postepowanie nr 10/T0l2022 Strona: 6/13

Zalqcznik nr 1 do SWZ

dnia ...... 08.2022 r
nazwa (firma) Wykonawcy

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

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

,,Wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczefi do powietrza”.

Nawiqzujqc do ogtoszenia w postepowaniu nr 1011'0/2022.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia okreélonego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia

(SWZ), projekcie umowy oraz szczegoltowym opisie zaméwienia za wynagrodzeniem rycza’rtowym
wcenie: ......................... zInetto+ naleZny podatekVAT=tj. brutto,

S#ownie brutto:

1. Oéwiadczamy. 2e zapoznaliémy sie z SWZ i szczegéiowym opisem zaméwienia i uznajemy sie za
zwiazanych z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.

2. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na okres 30 dni.
3. OSwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu

zamOwienia i dysponujemy odpowiednia kadra, uprawniona do jego wykonania.
4. Oéwiadczamy, 2e zawarty projekt umowy zosta¥ 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+acznikami do niniejszej oferty sq:

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

podpis osoby loséb/ upowaZnionych
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Zaiqcznik nr 2 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA
,,Wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczefi do powietrza”.

1. Przedmiot zaméwienia: wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczen do powietiza.

2. Gel pomiaréw:. Pomiary wymagane zgodnie 2 art. 147 ustawy Prawo ochrony érodowiska dla Zrédei
nowych i istotnie zmienionych. Przy wykonywaniu pomiaréw naieZy uwzglednié m.in. wymagania:

ustawy z dnia 27-04-2001 Prawo ochrony érodowiska (t.jedn. Dz.U.2021, poz.1973)
rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzeénia 2021 r. w sprawie wymagar‘i
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkoéci emisji (Dz.U. 2021, poz.1710)
rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajéw
wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwiazku z eksploatacja instalacji Iub urzadzenia i innych
danych zbieranych w wyniku monitorowania proceséw technologicznych oraz terminéw
i sposobéw prezentacji (Dz.U. 2020, poz.2405)

3. Zakres pomiaréw:
Zestawienie irédei emisji

. - . . .. H D W T Rodzaje emitowanych
Emitor Zrodio eMISjI [m] [m] [mls] [°K] zanieczyszczefl

. Dwutlenek siarki
_ Agregat kogeneracyjny-

E 1 silnik MAN E 2848 LE322, ggflfirfggfgmu
4,67 0,2 6,0 423,0 PM10

w tym PM2,51)

Agregat kogeneracyjny- Dwutlenek Slarkl
E‘2 silnik MAN E 2848 LE322 DWUt'enek amt“4 67 0:2 6’0 423,0 Tlenek wegla

’ PM10
w tym PM2,51)

Kocioi Buderus Logano
5-3 moc 250 kW Dwutlenek siarki

[na olei opaiom lekki Dwutlenek azotu
i biogaz) Tlenek wegla
Pomiar przy pracy na olej 8’0 0'3 6’0 423’0 PM10
opaiowy lekki i pomiar przy w tym PM2,51>
pracy na biogaz

Kocioi Buderus Logano
E-4 moc 250 kW Dwutlenek siarki

(na olei opaiom lekki i Dwutlenek azotu
biogaz) Tlenek wegla
Pomiar przy pracy na olej 8’0 0’3 6’0 423’0 PM10
opaiowy lekki i pomiar w tym PM2,5‘)
przy pracy na biogaz

Dwutlenek siarki
P h d . b' SGt Dwutlenek azotu

_ 0C 0 nla logaZU ' Tlenek w la
E 5 13250 _ moc1750 kW 7,2 0,95 0,33 440,0 PM10 $9

w tym PM2,51>
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Silos na wapno — poj. 60
m3

E-11 _ . 17,0 0,8 0,5 283,0 PM10
Na sHosne zamontowany w tym PM2,5
jest od pylacz

513/1 ‘ 293 Siarkqwodér
ofiltr BK24 emitor 6,25 Amomak

2,48 0,2 Py’r

B' flt BK24 't 2,48 0,2 6,25 293 Siarkowodér
IO I r em or -513/2 Amomak

Py’;

.. ,1'280 Siarkowodér
E-14/1 Hal; produkcll nawozu — (mlerzona G Amoniak

komlnek reaktora "ad, . 0,260 pw
powuelzchnla
dachu)

1,560 _
Slarkowodér

5-14/2 Hala produkcji nawozu —- (mierzona Q Amoniak
komin skrubera ”ad. . 0,640 Py!pOWIerzchnIa

dachu)

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

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

4. Miejsce wykonania pomiaréw: oczyszczalnia éciekéw w Korzyécienku, uI.
78-123 Grzybowo

Stanowiska pomiarowe:

Do obowiazkéw Wykonawcy naleZy wyznaczenie lokalizacji stanowisk pomiarowych, odpowiednich
przekrojéw pomiarowych oraz wyposaZenie ich w krocce pomiarowe zgodnie z obowiqzujacymi
w tym zakresie normami (za wyjatkiem emitoréw E - 14/1 i E-14/2 wyposaZonych w kroéce
pomiarowe).

. Wymagania kwalifikacyjne Wykonawcy.

Pomiary musza zostaé wykonane przez:

Wspélna 5,

— akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoéci (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344) 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 2020 r. poz. 2289).

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

Pomiary emisji zanieczyszczeh musza zostaé wykonane metodykq referencyjna zgodnie
z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzeénia
2021 r. w sprawie wymagar’1 w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkoéci emisji (Dz.U. 2021
poz.1710) zgodnie z obowiazujacymi normami w tym zakresie

Dopuszcza sie udzia’t podwykonawcéw pod warunkiem spe1nienia przez nich powszych
wymagan.
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o W celu potwierdzenia, 2e wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania okreélonej
dzialalnoéci lub czynnoéci wykonawca zobowiazany jest plzedstawié wraz z oferta aktualne
uprawnienia w zakresie poboru prébek. badan, pomiaréw przedmiotu zaméwienia wynikajace z
zapiséw art. 147a 1. ustawy z dnia 27-04-2001 Prawo ochrony Srodowiska (t. jedn. Dz.U.2021,
poz.1973).

7. Ze wzglgdu na specyfike przedmiotu zaméwienia, przed zloieniem oferty cenowej,
Zamawiajacy wymaga wizji lokalnej w miejscu wykonywania pomiaréw.

Termin realizacji: do 45 dni od daty zawarcia umowy.

9. 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 .........08.2022 r.

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

0$W|ADCZENIE 0 BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

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

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

nienaleZycie, a szkoda ta zostaIa stwierdzona orzeczeniem sqdu, ktére uprawomoao sie w okresie
3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy. ktOra reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogloszono upad¥oéci.
zwytkiem sytuacji, gdy po ogioszeniu upad’toéci dosz’ro do zawarcia uk+adu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli ukIad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje; matku upad’tego.
Firma, ktora reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw. omat Iub sk’Iadek na ubezpieczenia
spo+eczne Iub zdrowotne. z wyjatkiem ptzypadkéw uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia,
odroczenia, rozioZenia na raty zalegiych platnoéci Iub wstrzymania w catoéci wykonania decyzji
wiaéciwego organu.
Osoby reprezentujace firme nie zosta’ry prawomocnie skazane za przestepstwo popeénione
w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb
wykonujacych prace zarobkowa. przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Iub inne przestepstwo pope’mione w celu
osiagniecia korzyéci majatkowych, a tak2e za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udziaiu w
zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popemienie przestepstwa Iub przestepstwa
skarbowego.
W stosunku do Firmy, ktora reprezentujemy Sad nie orzekJ zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepisow o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groibq
kary.
Nie jesteémy powiazani kapitaiowo Iub osobowo z Zamawiajqcym polegajacym w szczegélnoéci na:
a) uczestniczeniu w space. jako wspélnik spo’lki cywilnej Iub spdki osobowej;
b) pemieniu funkcji czionka organu nadzorczego Iub zarzadzajqcego. prokurenta. peinomocnika.

IItdb'éioorooonioo');'or'zédotIaW'ioiéll meme»
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Zalacznik nr 4 do SWZ

.......... dnia....08.2022 r.

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

OSWIADCZENIE O SPELNIENIU WARUNKéW UDZIALU W POSTEPOWANIU
,,Wykonanle pomiaru emisji zanieczyszczeri do powietrza”.

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

1. Oéwiadczam, 2e moge ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia:

1) nie podlegam wykluczeniu.

2. OSwiadczam, Ze speJniam Warunki udzialu w postepowaniu dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreélonej dzialalnoéci zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) zdolnoéci technicznej lub zawodowej.

(upe11161116cé1116r1y przedé-téWic'iel wykonawéy)
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Umowa nr10ITOI2022 - projekt

Dnia ............... 2022 r. w KoIobrzegu, pomiedzy:

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spélkq z ograniczona odpowiedziainoécia z siedziba
w KoIobrzegu, uI. Artyleryjska 3, wpisana do rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Koszalinie IX WydziaI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem:
0000169262, NIP: 671-00-12-257 REGON: 330263149, ktéra reprezentuje:

Pawel Hryciéw - Prezes ZaIzqdu

zwana w treéci umowy Zamawiajacym,

a:

IIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIiIIfIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIII11.222221222222221IIIIIIIIIIIIIIIIIIILIIIfIIIIIZIJv'FQIééha'
do Rejestru Pmedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy .......................... pod numerem
KRS .................... NIP ........................... , REGON .................................

reprezentowana [”282 I

zwana w treéci umowy Wykonawca

Iub zwanymi Iacznie Stronami

w rezuItacIe dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedura udzieIania zaméwier‘I przez MVIfiK Spéika
z 0.0. w KoIobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spki MwiK 2 04.12.2019 r.) zostaIa zawarta umowa
o nastepujqcej treSci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczeI‘I do powietrza,

okreéIone w szczegéiowym opisie zaméwienia, ktéry stanowi zaIacznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy okreélony w szczegoiowym opisie zamowienia w terminie

do dnia .................2022 r.
§2

Wykonawca oéwiadcza, 2e:

1. Pomiary zostanq wykonane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344) Iub certyfikowane
jednostki badawcze, o ktOrych mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289).

2. Posiada waZna akredytacje w zakresie badaI’I zanieczyszczeI‘I wymienionych w pkt 3.
szczegoIowego opisu zamowienia, r6wniez w zakresie pobierania prébek do badan.

3. Pomiary emisji zanieczyszczen zostana wykonane metodyka referencyjna zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzeénia 2021 r. w sprawie
wymagar‘I w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkoSci emisji (Dz U 2021 poz. 1710)

§3
Zamawiajacy ma prawo wgladu do stosowanych metodyk, norm, procedur oraz jakoéci sprzetu uiytego
podczas pomiarow i badar‘I przez Wykonawce.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreélonego w §1 umowy. Strony ustalaja wynagrodzenie

ryczaItowewwysokoSci: ................... zlbrutto(sIownie.. )

N Zamawiajacy upowaZnia Wykonawce do wystawiania faktury VAT bez Jeoo podpisu.
3. ZapIata za wykonanie przedmiotu umowy nastapi przelewem z rachunku bankowego

Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. w terminie do 30 dni od
jej dostarczenia do siedziby Zamawiajacego.
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4. Za date dokonania p1atno$ci uznaje sie dzien obciaZenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§5
1. Strony zastrzegaja kary umowne, ktére beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:

1) Wykonawca zap’raci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zw1oke, w wykonaniu przedmiotu umowy. zgodnie z terminem okreélonym w § 1 ust. 2

niniejszej umowy. w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazda rozpoczeta
dobe zwioki,

b) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy w wysokoéci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

2) Zamawiajacy zapiaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn
wy1acznie zaleZnych od Zamawiajacego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Wykonawca wyraZa zgode na dokonanie przez Zamawiajqcego potracenia kar umownych z faktur
wystawionych przez Wykonawce.

3. tqczna wysokoéé kar umownych nie m02e przekroczyé po10wy wartoSci wynagrodzenia brutto,
okreélonego w § 2 ust. 2 umowy.

§6
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy:
1. ze strony Zamawiajacego: p. EIZbieta Rapp te|.:

2. ze strony Wykonawcy:
§7

1. Zmiana umowy wymaga dla swej waZnoéci 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 rozstrzygaI sad wiaSciwy dla siedziby

Zamawiajacego.
§8

Umowa sporzqdzona zostaia w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zalgcznik do umowz:

1. Szczegéfowy opis zaméwienia
2. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




