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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoécia

ul. Artyieryjska 3, 78-100 Kolobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMéWlENIA

1, Nazwa postepowania: Usiuga

Oczyszczenie zbiornika wéd poplucznych stacji uzdatniania wody ,,Ro§ciecino” ze
szlaméw pofiltracyjnych.

Numer postepowania: 2!NSI2023

2_ specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

Imie i nazwisko: Janusz Kubek Data - 20.01.2023 r.

Podpis: M g ,4. ,e

3_ specyfikacje, warunkéw zaméwienia zatwierdzii pod wzgledem technicznym:

lmie i nazwisko: Karol Siankiewicz — Kierownik Dziaiu NS Dnia — r.

Podpis:

4_ specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:

lmie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy D ' - “WHDIWJ r.

Podpis:

5_ specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwi?r

lmie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski - Radca Prawny %' Dnia

Podpis: Podpis: /////
6. specyfikacje warunkéw zaméwiWierdzii:

lmie i nazwisko: Pawei Hryciéw — Prezes Zaizadu S'péikiI/l- mix, Dnia -~.’~.V.V..F’.'.. .5 r.
Podpis:

Integralnq czeéé niniejszej SWZ stanowiq wzory zlqcznikéw:



SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
2/NS/2023 Strona: 2/14

INSTRUKCJA DLA WYKO NAWCOW

Rozdzial 1: ZAMA WIAJA CY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéika z ograniczonq

odpowiedzialnoéciq, ul. Artyleryjska 3, 78—100 Ko1obrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajacego; www.bip.mwik.kolobrzeg.gl
Adres: e-mail; przetargi@mwik.kolobrzeg.p|
Og1oszenie o wszczeciu postepowania zosta1o zamieszczone na stronie internetowej BlP
Zamawiajacego.
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Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zaméwieri przez MVWK Sp. z o. o. w Ko1obrzegu - Za1acznik nr 1 do Uchwa’ry Nr
134/2019 Zarzadu Spo1ki MWiK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

,,Oczyszczenie zbiornika wéd poplucznych stacji uzdatniania wody ,,Roéciecino” ze szlaméw
pofiltracyjnych”. Postepowanie nr 2lNS/2023

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powy2$zych informacji moZe miec’; charakter
pisemny lub forme elektroniczna. Przed terminem skiadania ofert Wykonawcy winni zapoznaé sie z
treécia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaSniefi albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie z caloécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBYPRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sk1ada sie w formie pisemnej..
2. Pe’momocnictwo do Qodgisania ofem winno byc’: dollaczone do oferty, 0 He nie wynika

z innych dokumentéw za1aczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzia’ralnoéci gospodarczej). Pemomocnictwo winno byc’: do+qczone w oryginale lub kopii
poéwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.

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

OFERTA ,,Oczyszczenie zbiornika wéd poplucznych stacji uzdatniania wody ,,Roécigcino”
ze szlaméw pofiltracyjnych”. Postepowanie nr 2lNS/2023
NIE OTWIERAC PRZED .Z ...O1.2023 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany lub wycofac z1oZona oferte przed up’rywem terminu
skladania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeIi
Wykonawca nie péiniej niz w terminie sk+adania ofert zastrzegL 2e nie moga one byc’:
udostepniane.
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Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:

Oferta'musi obejmowac’: cabéc’: zaméwienia, dopuszcza sie skiadanie ofert czeéciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwoéci ztOZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreSlony w SWZ
sposob wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:
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O udzielenie zamowienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktOrzy spe’miaja nastepujace warunki
dotyczace:

a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dzialalnoéci lub czynnoéci, jeZeIi ustawy
nakJadajq obowiqzek posiadania takich uprawniefi,

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

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

RozdziaI 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC."
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU:

Wykonawca zaJaczy nastepujace dokumenty potwierdzajace spemienie warunkéw udziam
w postepowaniu o udzielenie zamowienia:

Podpisany Formularz oferty — zaJacznik 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 speinieniu warunkéw udzia’tu w postepowaniu — zaiqcznik nr 4 do SWZ.
Aktualny odpis z w’taSciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia’ralnoéci
gospodarczej potwierdzajqce prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
istwierdzajqce, Ze zakres jego dzia’Ialnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a takZe wskazujace
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy.
Zamawiajacy zaZQda przedstawienia orygina+u lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawce, kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna Iub bedzie budzic’:
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mom sprawdzic’: jej prawdziwoéci w
inny sposéb.
Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktorzy w wyznaczonym terminie nie z+oZyli dokumentow
potwierdzajacych spemienie warunkéw udzia’tu w postepowaniu, do uzupe’mienia tych dokumentéw
w okreélonym terminie.

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

Rozdzial 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1.

2.
3.

Cena winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizac zaméwienia, w tym
dostarczenia przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajqcego.
Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawca bode} prowadzone w PLN.
Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towaréw i usJug zgodna z ustawa o podatku
VAT i podatku akcyzowym.
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RozdziaI 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY:

Oferty spejniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zoone przez Wykonawcéw nie
podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wedtug poniZszych kryteriéw i wag:

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

Rozdziat 13: WADIUM - nie jest wymagane

Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

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

ROZDZIAL 15: MIEJSCE I TERMIN SKtADANIA OFERT:

Miejsce: Poczta/Punkt Obsjugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji” Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3,
78-100 Kojobrzeg

Termin: Ofert nalez 2o édo dnia .....Z..7’.7:’..01.2023 r. odz.13°°.

Oferty z+oZone p0 terminie nie beda rozpatrywane,

RozdziaI 16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego 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 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, jeZeIi:
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 przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

Rozdzial 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcq/ami,
ktérzy zoyli oferty.
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2. Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy ztoZyIi oferty w niniejszym postepowaniu do
ztoZenia ofert ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy, ktérzy przystajpia do negocjacji ceny oferty, mogg ztoZyé oferty ostateczne z ceng
niZszg od ceny Qierwotnej.

Rozdzial 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1.

2.

3.

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

Rozdzial 20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1.

2.
3.

Zamawiajqcy moZe uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie
postepowania.
Gdy postepowanie obarczone jest wade uniemoZIiwiajaca zawarcie waZnej umowy.
O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajejcy zawiadamia rownoczeénie
wszystkich Wykonawcow, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 21: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SWZ:

1. Wykonawca moZe zwrécic’: sie do Zamawiajacego. o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw
zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwtocznie udzielié wyjaéniefi, jednak nie poz’niej niZ 2
dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkow zaméwienia wptynet do Zamawiajacego nie pOZniej niz do godz.24.00 w dniu,
w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Zamawiajqcy jednoczeénie umieszczaj treéé zapytania na stronie internetowej BIP, bez ujawniania
firedta zapytania.
Zamawiajacy moZe w kaZdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowac’: treSé
specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.
Osoba uprawnionaj do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym —,
e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.9l,
OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemnie/. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uwaZa sie za ztOZOne w
terminie, jeZeli ich treéc dotarta do adresata przed uptywem terminu.
Zamawiajajcy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przestanie dotaczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZnionej
do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajqcego.

Rozdzial 22: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCY 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 terminie zawarcie umowy Zamawiajacy powiadomi
niezwtocznie wybranego Wykonawce.

Rozdzial 23: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwotanie przystuguje Wykonawcom, wytacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

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

. Odwotanie przystuguje wytqcznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu.
Odwotanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 3 dni dnia
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doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeli
zosta’ty przesJane droga elektronicznq.

4. Wniesienie odwoiania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwo’lanie wnosi sie wy¥acznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzqdu Spéflki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spcflki z ograniczona odpowiedzialnoécia
w KoJobrzegu.

5. Odwolanie powinno wskazywac’: zaskarZona czynnoéc’: lub zaniechanie Zamawiajqcego, ktérej zarzuca
sie niezgodnoéf: z przepisami Procedury, zawierac zwiez’re przedstawienie zarzutéw, okreélac
Zadanie oraz wskazywac’: okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwo’tania.

6. Odwdanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni 0d daty wniesienia do Zamawiajacego.
7. Rozpatrujac odwo’tanie Prezes Zarzadu Spé’lki moZe je uwzglednic’: lub odrzucié.
8. Informacje o odrzuceniu odwoJania Zamawiajqcy przesyia Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli

w postepowaniu.
9. 0d decyzji Prezesa Zarzadu Spé+ki rozstrzygajacej odwdanie nie przys+uguja dalsze Srodki

odwo+awcze.

Rozdzial 24: OGtOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWAMIA:
1. O rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktéry ZJOZyJ oferte, zostanie zawiadomiony (e—mail)

odokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy oraz uzasadnienia
wyboru) lub o uniewaZnieniu postepowania, a takZe o Wykonawcach wykluczonych oraz o ofertach
odrzuconych.

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

J
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Zaiqcznik nr 1 do SWZ

.dnia 01.2023 r.
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY— OSTATECZNY

Nawiqzujqc do ogloszenia o postepowaniu na wykonanie:
,,Oczyszczenie zbiornika wéd popiucznych stacji uzdatniania wody ,,Roéciecino” ze szlaméw
pofiltracyjnych". Postepowanie nr 2INSI2023

Oferujemy realizacje, przedmiotu zaméwienia okreélonego w specyfikacji warunkéw zaméwienia,
formularzu cenowym i projekcie umowy: za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

.................................. zinetto +VAT= zibrutto
(siownie: ...................................................................................................................... )
Termin zgodny z okreélonym w SOZ.

1. Oéwiadczamy, Ze zapoznaliémy sie z opisem przedmiotu zaméwienia i uznajemy sit-g za zwiazanych
z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.

2. OSwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiqzanych niniejsza oferta na czas 30 dni.
3. Zadania objete przedmiotem zaméwienia zamierzamy wykonac’: 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 przygotowania niniejszej oferty.

Zaiacznikami do niniejszej oferty 3a:

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

podpis osoby loséb/ upowa2nionych
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Zatacznik nr 2 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia:

Oczyszczenie zbiornika wéd pop1ucznych stacji uzdatniania wody ,,Roéciecino” ze
szlaméw pofiltracyjnych.

Opis technologii ujecia:

Ujmowana woda podziemna jest pompowana do hali filtréw, gdzie nastepuje jej napowietrzenie
poprzez rozdeszczowienie na dyszach bialostockich. Po napowietrzeniu woda przep’rywa
grawitacyjnie przez 4 filtry otwarte, na ktérych usuwane sq zwiazki Zelaza i manganu (filtracja
jednostopniowa). W celu regeneracji, filtry sa p1ukane co pewien czas, a woda poptuczna
kierowana jest do zbiornika stalowego o pojemnoéci 50 m3, zlokalizowanego pod nasypem
ziemnym. Woda sklarowana odprowadzana jest do rzeki Parsety zgodnie z posiadanym przez
Zamawiajacego pozwoleniem wodnoprawnym. Plukanie filtréw odbywa sic-3 raz na kwartaL zatem
istnieje mozliwoéé odciecia dopiywu do zbiornika celem jego oczyszczenia.

Do zbiornika wc'>d popiucznych istnieje dojazd, umoZIiwiajacy wjazd samochodéw
specjalistycznych (np. ,,beczka"). Dostep do wnetrza zbiornika poprzez w1az o érednicy 500 mm.

Zakres zadania obejmuje:

Usunir—gcie ze zbiornikéw szlaméw pofiltracyjnych - objetoéé szlaméw oko10 40 m3 . Kod odpadu
19 09 02.
Wywéz odpadéw i dostarczenie Zamawiajacemu oSwiadczenia o zagospodarowaniu bad:
przekazaniu odpadéw zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Uwagi:

Zaleca sie przeprowadzenie przez Wykonawca wizji Iokalnej na terenie objetym zadaniem.
Wszelkie zmiany w stosunku do opisu zaméwienia muszq byc’: uzgodnione z Zamawiajacym.
Wykonawca musi posiadac’: sprzet oraz wiedze wystarczajqce do realizacji zadania.
Wykonawca odpowiada za w1aéciwe zabezpieczenie materialéw i urzqdzefi niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratajakoéci.
w1aéciwoéci lub parametréw oraz udostepni do kontroli pracownikéw Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie pokrywa kosztow mediéw dla realizacji przedmiotu zaméwienia. Prace
prowadzone beda na terenie czynnego ujecia wody, z moZIiwym dostepem do wody bieZcj
oraz energii elektrycznej.
Wykonawca jest wytworca odpadéw w myél ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Do
dokumentéw odbiorowych Wykonawca z+oZy oéwiadczenie o zagospodarowaniu odpadow.
Po zakoficzeniu prac Wykonawca uprzatnie teren i naprawi ewentualne uszkodzenia nawierzchni
(np. koleiny) spowodowane uZyciem sprzetu.
Termin wykonania zamowienia — 14 dni 0d daty podpisania umowy.
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

.......

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

,,Oczyszczenie zbiornika wéd poplucznych stacji uzdatniania wody ,,Roéciecino” ze szlaméw
pofiltracyjnych”. Postepowanie nr 2INSI2023

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

1. Firma. ktérq reprezentujemy nie wyrzadzila szkody, nie wykonujac zaméwienia lub wykonujac je
nienaIeZycie, a szkoda ta zostala stwierdzona orzeczeniem sadu. ktére uprawomoao sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy nie otwarto Iikwidacji, ani nie ogIoszono upadioéci,
zwyjatkiem sytuacji, gdy p0 og’Ioszeniu upadIoéci dosz+o do zawarcia uk’Iadu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli ukIad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez Iikwidacje majatku upad’rego.
Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, opIat lub sk’radek na
ubezpieczenia spoieczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zonienia, odroczenia, rozIoZenia na raty zaleg’rych pIatnoéci lub wstrzymania
w caéci wykonania decyzji wlaéciwego organu.
Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zosta’ry prawomocnie skazane za przestepstwo
pope+nione w zwiqzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko
prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo pope’rnione
w celu osiagniecia korzyéci majatkowych, a takZe za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popeinienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego
W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy Sad nie orzekl zakazu ubiegania sie o zamowienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod groiba
kary.
Nie jesteémy powiazani kapita’rowo lub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spéice, jako wspélnik spéiki cywilnej lub spé’Iki osobowej;
b) pemieniu funkcji czionka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,

pe’momocnika.

., dnia ............ 01.2023 r. .....................................................................
(upelnomocniorIy przedstawiciel wykonawcy)



M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA '
,_. «mamas 2INSI2023 Strona‘ 10/14

Zaiqcznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

OSWIADCZENIE
o speinieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

,,Oczyszczenie zbiornika wéd popiucznych stacji uzdatniania wody ”Roéciecino” ze szlaméw
pofiltracyjnych”. Postepowanie nr 2INSI2023

Warunki udziaiu w postepowaniu

1. OSwiadczam, Ze: moge ubiegac’: sie o udzielenie zaméwienia:
1) nie podlegam wykluczeniu; .

2. Oéwiadczam. 2e spe’miam Warunki udziam w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dzia%a|noéci zawodowej.

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

...... dnia ........()‘| 2023 r.,
(upemomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Umowa nr 2/NS/2023

W dniu .....2023 r. w Koiobrzegu pomiedzy

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

Pawel Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajqoego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedurq udzielania zaméwier'I
przez MWiK Spéika z 0.0. w Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spoiki MWiK 2 04.12.2019) zostaia
zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowyjest usiuga Oczyszczenie zbiornika wod popiucznych stacji

uzdatniania wody ,,Roéciecino” ze szlaméw pofiltracyjnych, okreélona w Szczegoiowym opisie
zaméwienia ktory stanowi zaiacznik nr 1 do umowy

2. Wykonawca dostarczy na wiasny koszt przedmiot umowy okreslony w Szczegéiowym opisie
zaméwienia do Zamawiajacego w terminie do dnia............2023 r.

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

zi brutto (siownie: .................. 00/100).
2. Wartoéc’: ustalonego wynagrodzenia zostaia okreélona w ofercie Wykonawcy z dnia ...... r., ktéra

stanowi zaiacznik 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 Wykonawcy jest: : .................................... e-mail: ..........

2. Osoby wymienione w ust.1 sq uprawnione do uzgadniania form i metod wykonywania przedmiotu
umowy, udzielania niezbednych wyjaénieI‘I i informacji koniecznych do prawidiowego wykonywania
przedmiotu umowy.

3. Wszystkie doreczenia i wezwania skierowane do stron umowy uznaje sie za prawidiowo i skutecznie
dokonane, jeZeIi beda dokonane w jednym z miejsc wymienionych niZej:
a) w siedzibie Wykonawcy,
b) w siedzibie Zamawiajacego,
c) w formie pisemnej e-mail.

§ 4
1. Strony ustalaja, 2e zapiata za wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeZeniem ust 2. bedzie sie

odbywaia jednorazowo faktura po odbiorze potwierdzonym protokoiem odbioru podpisanym przez
obie strony.

2. Podstawa do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokéi odbioru usiugi podpisany przez
Wykonawce i Zamawiajacego.

3. Poprawnie wystawiona i dostarczona faktura VAT za wykonane dostawy bedzie piatna przelewem
w terminie do 30 dni.

4. Za dziefi zapiaty wynagrodzenia uwaZa sie dzier’I obciaZenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
5. Za nieterminowq zapiate faktury Wykonawcy przysiuguja odsetki ustawowe.
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§ 5
Obowiazki Wykonawcy:

1. Wykonanie us1ugi zgodnie z wymaganiami okreélonymi w SOZ.
2. Zaiqczenie kompletu dokumentéw, zgodnie z wymaganiami okreélonymi w 802

§ 6
1. Strony ustalajq, 2e przedmiotem odbioru jest us1uga okreélona w szczegé’rowym opisie

zaméwienia.
2. Wykonawca przekaZe Zamawiajqcemu komplet dokumentéw odbiorowych w tym w szczegélnoéci:

a) gwarancje na przedmiot umowy,
b) instrukcje obsIugi wjezyku polskim, DTR dla prawidiowego uZytkowania i obs’Iugi.

3. Z czynnoéci odbioru przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protokc’fi odbioru zawierajacy wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez obie strony, bedzie podstawa do dokonania
p1atnoéci.

§ 7

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

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytu’tu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne zmniejszajqce
wartosc': przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiazany do bezpiatnego usuwania stwierdzonych
wad/usterek w terminie do 4 dni kalendarzowych od ich zgioszenia

4. Za moment zgloszenia usterki/wady uwaZa sie dzieh wys1ania: e-mail, do Wykonawcy
5. Naprawa w okresie trwania gwarancji wyd+u2y okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich

naprawy.
§ 8

. Strony postanawiajq kary umowne, ktore beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoSciach:
Wykonawca zap’taci Zamawiajacemu kary umowne:

—\

a) za ZW’fOkQ w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie 2 § 1 ust. 2 niniejszej umowy w
wysokoéci 0.3 % wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kazda rozpoczeta
dobe zw1oki,

b) za zw1oke w usunieciu wad/usterek, stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kaZda rozpoczeta dobe zw1oki
liczona od dnia okreélonego na usuniecie wad/usterk, zgodnie 2 § 7 ust. 3 niniejszej umowy,

c) za odstapienie 0d umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy w wysokoéci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1,

d) za nie wykonanie us1ugi serwisu gwarancyjnego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreélonego w § 2 ust. 1.

2. Zamawiajacy zap’laci Wykonawcy kary umowne z tytu+u odstapienia od umowy z przyczyn zaleZnych
od Zamawiajacego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Wykonawca wyraZa zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleZnoSci
przystugujacych Wykonawcy z niniejszej umowy .

§ 9
1. Zamawiajacemu przysiuguje prawo, bez ponoszenia kosztéw kar umownych, do odstapienia 0d

umowy, gdy:
a) wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujqca, Ze wykonanie przedmiotu umowy nie IeZy

w interesie Zamawiajacego, czego nie m02na byio przewidzieé w 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 przewidziana niniejsza umowq niezgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy.
2. Wykonawcy przysiuguje prawo odstapienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw, jeZeli Zamawiajacy:

a) odmawia odbioru lub odmawia podpisania protokoJu odbioru, bez wskazania uzasadnionej
przyczyny,
b) nie wywiqzuje sie z obowiazku zap1aty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego
miesiaca od up’rywu terminu na zap’tate faktury. okreélonego w niniejszej umowie.
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3. Oéwiadczenie z uzasadnieniem o odstapieniu 0d umowy naleZy zbc’: drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem niewaZnoéci.

§ 10
1. Zmiana ktéregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyraZonej na piémie w formie

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

pod warunkiem zachowania pisemnej formy powiadomienia.

§11
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania maja wiaSciwe przepisy Kodeksu

cywilnego.
2. Spory wynikJe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygac’: bedzie sad powszechny w’laéciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

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

Zaigcznik nr 1 do umowy:

1. Szczegéfowy opis zaméwienia -zacznik nr 1
2. Oferta Wykonawcy -zalacznik nr 2

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Za’tqcznik nr 1 do umowy

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMéWIENIA

Przedmiot zaméwienia

Oczyszczenie zbiornika wéd poplucznych stacji uzdatniania wody 9,Roéciecino” ze szlaméw pofiltracyj nych.

Opis technologii ujecia:

Ujmowana woda podziemna jest pompowana do hali filtrow, gdzie nastepuje jej napowietrzanie poprzez
rozdeszczowienie 11a dyszach bia’rostockich. P0 napowietrzeniu woda przepiywa grawitacyjnie przez 4 filtry
otwalte, na ktérych usuwane sq zwiqzki Zelaza i manganu (filtracja jednostopniowa). W celu regeneracji, filtry sq
piukane c0 pewien czas, a woda popiuczna kierowana jest do zbiornika stalowego 0 pojemnos’ci 50 m3,
zlokalizowanego pod nasypem ziemnym. Woda sklarowana odprowadzana jest do rzeki Parsety zgodnie z
posiadanym przez Zamawiajqcego pozwoleniem wodnoprawnym. Piukanie filtréw odbywa sie raz na kwartai,
zatem istnieje mozliwos’é odciecia dopiywu do zbiornika celem jego oczyszczenia.

Do zbiornika wod poplucznych istnieje dojazd, umozliwiajqcy wjazd samochodow specjalistycznych (np.
,,beczka”). Dostep do wnetrza zbiornika poprzez wiaz o s’rednicy 500 mm.

Zakres zadania obejmuje:
1. Usuniecie ze zbiornikow szlaméw pofiltracyjnych — objetoéc’: szlamow okoio 40 m3 . Kod odpadu 19 09 02.
2. Wywéz odpadow i dostarczenie Zamawiajqcemu oéwiadczenia 0 zagospodarowaniu qz’ przekazaniu

odpadéw zgodnie z ustawq o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Uwagi:
1. Zaleca sie przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej na terenie objetym zadaniem.
2. Wszelkie zmiany w stosunku do opisu zaméwienia muszq byé uzgodnione z Zamawiajqcym.
3. Wykonawca musi posiadaé sprzet oraz wiedze wystarczajqce do realizacji zadania.
4. Wykonawca odpowiada za w1aéciwe zabezpieczenie materialow i urzqdzefi niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratqjakoéci, wiaéciwoéci lub parametréw
oraz udostepni do kontroli pracownikow Zamawiajqcego.

5. Zamawiajacy nie pokrywa kosztéw mediow dla realizacji przedmiotu zaméwienia. Prace prowadzone bedq
na terenie czynnego ujecia wody, z mozliwym dostepem do wody biecej oraz energii elektrycznej.

6. Wykonawca jest wytwércq odpadéw w mys’l ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. D0 dokumentow
odbiorowych Wykonawca 2102y oéwiadczenie o zagospodarowaniu odpadow.

7. Po zakoficzeniu prac Wykonawca uprzqtnie teren i naprawi ewentualne uszkodzenia nawierzchni (np.
koleiny) spowodowane uZyciem sprzetu.

8. Termin wykonania zaméwienia — 14 dni od daty podpisania umowy.


