
ZAMAWTAJACY

Miejskie Przedsiqbiorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji w Bloniu Sp. z o.o.

05-870 Blonie, ul. Towarowa 5

Nr P 118-16-08-874, REGON O77 322408

Adres e-mail: m pwik@ m pwik-b lon ie.pl Strona internetowa: www.mpwik-blo n ie. ol

Tel.: (0-22) 725 - 44 - 67; Fax: lO-22) 725 - 28 - 67

SPECYFIKACJA ]STOTNYCH WARUNK6W ZAM6WIENIA

(dalej SlWz)

w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia

pod nazwa:

Odbi6r i zagospodarowanie komunalnych osad6w

Sciekowych wytworzonych w oczyszczalni Sciek6w w Bloniu.

Rodzaj zam6wienia:

90513600-2 - Uslugi usuwania osad6w

90513700-3 Ustugi tra nsportu osad6w

90513800-4 Uslugi ob16bki osad6w

Podstawa prawna

Postepowanie o udzielenie przedmiotowego zam6wienia prowadzone jest w trybie przetartu

nieograniczonego na podstawle przepis6w Regulaminu udzielania zam6wiei sektorowych w

Miejskim Przedsiqbiorstwie wodociqg6w i Kanalizacji w Bloniu Sp. z o.o., zwanego dalej

Regulaminem.

Regulamin zamieszczony iest na stronie internetowej ZamawiajEcego, pod adresem: www.mpwik-

blonie.ol, katalog "Przeta rgi".
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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA.

Przedmiotem zam6wienia jest odbi6r, transport i zagospoda rowa nie komunalnych osad6w

Sciekowych o kodzie 19 08 05 powstalych na terenie Oczyszczalni Sciek6w w Eloniu przy ulicy

Towarowej 5 z zachowaniem wymog6w okre6lonych niiej wyspecyfikowa nymi przepisami:

Ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2072 t. l,z. U.2022 poz.699), Rozporzqdzenie Ministra

Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osad6w Sciek6w (Dz. U. 2015 poz.

257), Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U.2021 r. poz. !973
z p6in. zm.l

Zakres rzeczowy przedmiotu zam6wienia obejmuje odbi6r, transport i zagospoda rowanie

osad6w iciekowych w ilo6ci do 8 000 Mg osadu 6ciekowego uwodnionego w okresie od dnia

02.08.2022 r. do 31.07.2023 r.

1.3 Podana w p. 1.2 ilo6a jest szacunkowq ilo5ciq maksymalnq. ZamawiajEcy zastrzega sobie prawo

do zmniejszenia zakresu rzeczowego bez mo2liwoSci zgtaszania roszczei wobec Zamawiajqcego

z tego tytulu.

Szczeg6lowy zakres prac do wykonania dotyczqcy przedmiotu zam6wienia okreSlajq:

1) Wz6r umowy (zalqcznik nr Z do SIWZ)

2) Opis przedmiotu zam6wienia (zallcznik nr 6 do SIWZ)

Wykonawcy muszA we wlasnym zakresie dokonai szczeg6lowej wizji lokalnej w terenie celem

uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty izawarcia umowy. Kaidy

z Wykonawc6w ponosi pelnq odpowiedzialno6i za skutki braku lub mylnego rozpoznania

warunk6w realizacji niniejszego zam6wienia. Wykonawca zalqczy do Oferty o6wiadczenie

o odbyciu wizji lokalnej potwierdzone przez Zamawiajqcego - Zalqcznik nr 5 do SIWZ.

ZamawiajEcy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zam6wienia.

Wykonawca powinien wskazai w ofercie zakres (czq6i) przedmiotu zam6wienia, kt6ry

zamierza powierzyt do wykonania podwykonawcom. W przypadku realizacji zam6wienia bez

udzialu podwykonawc6w, w ofercie nale2y zto2yd o6wiadczenie o treici: ,,zam6wienie zostanie

zrealizowa ne bez udzialu podwykonawc6w".

L.7.7. ZamawiajQcy nie dopuszcza mo2liwo6ci powierzenia Podwykonawcom prac

zwiqzanych z zagospodarowaniem (odzyskiem lub unieszkodliwianiem) osad6w.

7.7.2. Zamawia.jqcy dopuszcza mo2liwo5i powierzenia Podwykonawcom prac

zwiqzanych z transportem osad6w.

TERMIN WYKONANIA ZAM6WIENIA.

Termin rozpoczecia realizacji zam6wienia 02.08.2022 t,

Termin zakofczenia realizacji zam6wienia do dnia 31,07.2023 r.

TNFORMACJA O SPOSOB|E POROZUMTEWANTA StE ZAMAWTAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEil I DOXUMENT6W.
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3.1. Wszelkie o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwane dalej

"Korespondencjq" ) bqdq przekazywane Zamawiajacemu wylEcznie w formie pisemnej z

zastrze2eniem pkt. 3.3 poniiej.

3.2. KorespondencjQ do ZamawiajQcego zwiqzanq z niniejszym postqpowaniem nale2y kierowai na

a d res:

Miejskie Pnedsiqbiorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji w Bloniu Sp. z o.o.,

ul. Towarowa 5, 05-870 Blonie

3.3. Zamawiajqcy dopuszcza skladanie korespondencji dodatkowo za pomoca faksu (na numer

22 725-28-6Ll lub drogq elektroniczna (na adres e-mail: mpwik@mpwik-blonie.pl). Mo2liwo6i

ta nie dotyczy oferty Wykonawcy skladanej w postqpowaniu.

3.4. Zamawiajqcy iWykonawca mogq 2qdai od drugiej strony niezwlocznego potwierdzenia faktu

otrzymania dokumentu lub informacji, o kt6rej mowa w pkt.3.1. i3.3.

4. OSOBY UPRAWNTONE DO POROZUMTEWANTA StE Z WYKONAWCAMI.

Osobq uprawnionE do kontakt6w z Wykonawcam i jest:

P. Daniel Kopiec - Dyrektor ds. technicznych tel. (22],725-44-67

P. Monika Seroczyriska - Kierownik Dzialu Oczyszczania Sciek6w tel. (22) 725-44-67

Uwaga. Ze wzglqdu na okreslonE w pkt. 3 i5 SlWz formq porozumiewania siq Zamawiajqcego

iWykonawcy, udzielane na prosbq Wykonawcy ewentualne ustne wyjainienia w zakresie tresci SIWZ,

dop6ki nie zostana potwierdzone zgodnie z procedurq okreSlonq w ww. ustqpach, nie sq dla

Wykonawcy i Zamawiajqcego wiE2Ece.

5. WYJASNIENIE I MODYFIXAOA SIWZ.

5.1. Wykonawca ma prawo zwr6cii siq do ZamawiajQcego o wyja5nienie tre6ci SIWZ w terminie nie

kr6tszym nii 6 dni przed uplywem terminu skladania ofert.

5.2. Pytania Wykonawc6w muszq byi sformulowane na pi6mie i skierowane na adres

Zamawiajqcego.

5.3. Wnloski kierowane drogq elektronicznq na adres: mpwik@mpwik-blonie.pl lub faksem na nr:

l22l 725-28-6L musza byi potwierdzone pisemnie.

5.4. Zamawia.lQcy udzieli niezwlocznie odpowiedzi zainteresowanemu Wykonawcy. Odpowiedi

Zamawia.iqcy przekazuje niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, kt6rym przekazano SIWZ oraz

umie6ci na stronie internetowej Zamawiajqcego.

5.5. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy mo2e w kaidym czasie przed uplywem

terminu skladania ofert zmodyfikowai tre6i SIWZ. Dokonanq w ten spos6b modyfikacjq

Zamawiajqcy przekazuje niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, kt6rym przekazano SIWZ oraz

umieszcza na stronie internetowej ZamawiajAcego.

6. OFERTA.

5.1. Oferte stanowi wypelniony Formularz ofertowy (Zalqcznik nr I do SIWZ) wraz z wymaganymi

oiwiadczeniami idokumentami (w tym pelnomocnictwem - w przypadku, gdy Wykonawcq

reprezentuje pelnomocnik).



6.2.

6.3.

6.4.

Wszystkie koszty zwiqzane ze sporzqdzeniem izto2eniem oferty ponosi Wykonawca.

Ka2dy Wykonawca mo2e zloiyi jednq ofertq.

Oferty muszq obejmowai caloSi przedmiotu zam6wienia. Nie dopuszcza siq skladania ofert

czqSciowych.

Zamawiajqcy nie dopuszcza moiliwoici zlo2enia oferty wariantowej tzn. oferty przewidujEcej

odmienny spos6b wykonania zam6wienia nii okre:ilony w niniejszej SIWZ.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Oferta musi byd przygotowana w formie pisemnej, w jqzyku polskim, w spos6b czytelny, na

formularzu ofertowym stanowiEcym zalecznik nr 1do SIWZ.

Tre6i oferty musi odpowiadai treSci SIWZ.

Oferta musi zawierai wszystkie wymagane dokumenty, o5wiadczenia i zalEczniki

wyszczeg6lnione w pkt. 1.4 i 15 SIWZ.

Wszystkie dokumenty i oiwiadczenia sporz4dzone w jqzykach obcych nale2y zloiyi wrat

z tlumaczeniami na jqzyk polski sporzqdzonymi przez tlumaczy przysiqgtych.

Oferta oraz wszystkie zalqczniki muszq byt podpisane przez osobq/osoby upowainione do

reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania.

UpowaZnienie do podpisania oferty musi byt dolqczone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokument6w zalEczonych przez Wykonawce.

Wszystkie strony oferty, a takie wszystkie naniesione zmiany musze byi parafowane przez

osobq podpisujqcq ofertq.

Wszystkie strony oferty muszq byi spiqte (zszyte) w spos6b trwaly, uniemo2liwiajqcy

przypadkowe zdekompletowanie oferty.

Wszystkie strony oferty muszq byi kolejno ponumerowane. Numeracja stron powinna

rozpoczynai siq od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

OPAKOWANIE, OZNACZENIE I ZAADRESOWANIE OFERTY,

Wykonawca umieici swojq oferte wraz z zalqczonymi dokumentami w zamkniqte.i kopercie,

opatrzonej pieczQciE Wykonawcy izaadresowanej do ZamawiajEcego w nastepujacy spos6b:

6.5
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7.7.

7.8

7 .9.

8

8.1

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji w Bloniu Sp. z o.o.

ul. Towarowa 5, 05 - 870 Blonie

Oferta w przetargu nieograniczonym pod nazwq:

Odbi6r i zagospodarowanie komunalnych osad6w Sciekowych wytworzonych w oczyszczalni

Sciek6w w Bloniu.

Nie otwierot przed godz.72i0, dnio 27.06.2022 r.

8.2. W przypadku niewla6ciwego oznaczenia i zabezpieczenia oferty, Zamawiajqcy nie ponosi

odpowiedzialno(ci za jei przedwczesne otwarcie.

9. TERMIN I MIEISCE SKTADANIA OFERT,

9.1. Termln skladania ofert uptywa w dniu 27.06.2022 r. o godz.l2oa



9.2. Oferty mogq byi sktadane osobiscie przez Wykonawc6w lub ich upowa2nionych przedstawicieli

w siedzibie Zamawiajqcego tj. w Bloniu przy ul. Towarowej 5 w Sekretariacie (l piQtro, pok.

11e).

9.3. Dopuszcza siq sktadanie ofert drogq pocztowE z zastrzeieniem, 2e przyjmuje siq zachowanie

terminu zloienia oferty, je2eli dorqczono .iq do siedziby Zamawiajqcego i Zamawiajqcy

potwierdzit jej odbi6r przed uptywem daty i godziny sktadania ofert.

10. ZMIANA OFERTY, WYCOFANIE OFERTY.

10.1. Wykonawca mo2e wprowadzii zmiany w zlo2onej ofercie lub jq wycofai, pod warunkiem,

ie uczyni to przed uptywem terminu skladania ofert.

10.2. Zmiana iwycofanie oferty wymagajq zachowania formy pisemnej.

11. TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie zlo2onych ofert nastqpi w dniu 27.05.2022 r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiajqcego

w Sali konferencyjnej (l piqtro, pok. 118).

12. TERMTN ZWTAZANTA OFERTA.

12.1. Wykonawca bqdzie zwiqzany ofertE przez okres 30 dni.

12.2. Bieg terminu zwiqzania ofertE rozpoczyna siq wraz z uplywem terminu skladania ofert.

13. WYMAGANTA DOTYCZACE WAD|UM.

13.1. Warunkiem udzialu w postqpowaniu jest wniesienie wadium.

13.2. ZamawiajEcy okresla wadium na kwotQ 10.0fi),00 PLN (slownie: dziesiQi tysiQcy zlotych).

13.3. Wadium musi byi wniesione przed uplywem terminu skladania ofert, wskazanego w punkcie 9

5twz.

13.4. Wadium winno byi wniesione w pieniEdzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:

Bank PKO BP SA V O/Warszawa, nr konta 27 1020 1055 0000 9302 0017 5552

Wykonawca dolqcza do oferty dokument wplaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.

Na poleceniu przelewu nale2y wpisai:,,Wadium - przetarg na:

Odbi6r i zagospodarowanie komunalnych osad6w 3ciekowych wytworzonych w oczyszczalni

iciek6w w Bloniu.

13.5. O wniesieniu wadium przelewem na rachunek bankowy w terminie decydowai bqdzie data

wplywu irodk6w na rachunek bankowy Zamawiajqcego.

13.6. Zamawiajqcy zatrzymuje wadium gdy:

1) Wykonawca odm6wil podpisania umowy w sprawie zam6wienia na warunkach, jakie

wczeSniej zostaly okre(lone w ofercie.

2) Wykonawca nie wni6st wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.

3) Zawarcie umowy stalo siq niemo2liwe z przyczyn leiqcych po stronie Wykonawcy.

13.7. ZamawiajEcy zwraca niezwlocznie wadium:

1) Po podpisaniu umowy iwniesieniu zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.

2) Jeieli uplynql termin zwiEzania ofertq.

3) Zamawiajqcy uniewa2nil postqpowanie o udzielenie zam6wienia.



13.8. Zamawiajqcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy

1) Kt6ry wycofal oferte przed uplywem terminu skladania ofert.

2) Kt6ry zostal wykluczony z postepowania.

3) Kt6rego oferta zostala odrzucona.

14. WARUNKT UDZ|AIU W POSTEPOWANTU, OP|S SPOSOBU OOKONYWANTA OCENY SPEtNtENtA

WARUNK6W UDZTATU W POSTEPOWANtU, TNFORMACJA O OSWTAOCZENTACH r

DOKUMENTACH JAKIE MUSZA DOTACZYC DO OFERTY WYKONAWCY.

14.1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq Wykonawcy, kt6rzy:

14.1.1 Nie podlegaia wvkluczeniu z postepowania o udzielenie zam6wienia.

Na potwierdzenie spelnienia przez Wykonawcq warunku, o kt6rym mowa powyiei Wykonawca

zobowiazany iest przedloiy6 wraz z oferte:

Formularz oiwiadczenia o spetnianiu warunk6w udzialu w postepowaniu okreilonych w $ 28

i 5 29 ust. 1 Regulaminu - zgodny w treici ze wzorem stanowiacym Zalqcznik Nr 3 do SIWZ.

Uwogo! W przypodku sklodanio oferty przez Wykonowc6w wystqpujqcych wsp6lnie, ww.

oiwiodczenie muszq zloiyt lqcznie Wykonowcy wystqpujqcy wsp6lnie.

14.1.2 Posiada,e uprawnienia do wykonywania okre(lonei dzialalnoici lub czynnoici, jeieli ustawy

nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnieri.

1) Wykonawca udokumentuje posiadanie aktualnego zezwolenia na odzysk lub

unieszkodliwienie komunalnych osad6w (ciekowych wydane przez wta5ciwy organ na

podstawie Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 t. (Oz. U.2022 poz.699l,

2) Wykonawca musi posiadai aktualny wpis do rejestru BDO w zakresie zwiEzanym z realizacjA

przed m iotu zam6wienia (transport, odzysk/un ieszkodliwienie),

3) Jeieli w wyniku przetwarzania komunalnych osad6w iciekowych powstaje produkt w mySl

ustawy z dnia 10 lipca 2OO7 r. o nawozach i nawoieniu (tekst jednolity Dz. U.2O2L poz.76l.

Wykonawca musi posiadai decyzje Ministra Rolnictwa zezwalajqcq na wprowadzenie

produktu do obrotu,

4) .,eieli w wyniku przetwarzania powstajq produkty, kt6re nie bqdq wprowadzane do gleby,

Wykonawca musi posiadai dokumenty, na podstawie kt6rych zostaly one wprowadzone do

obrotu.

14.1.3 Posiadaja niezbqdnq wiedzq tj. wykaia, ie wykonall w okresie ostatnich 5 lat pzed

uptywem terminu skladania ofert, a jeSli okres prowadzenia dzialalno6ci .iest kr6tszy -
w tym okresie, minimum dwa zam6wienia, kt6rych przedmiotem byl odbi6r i

zagospodarowanie komunalnych osad6w Sciekowych w ilo5ci co najmniej 5000 Mg osadu dla

kaidego zam6wienia.

Uwogo! W przypodku sklodonio ofert przez Wykonowc6w wystqpujqcych wsp6lnie, wykonaniem

uslug musiwykozoi siq co nojmniej jeden z Wykonowc6w wystqpujqcych wspdlnie.

Na potwierdzenie spelnienia przez wykonawcq warunku, o kt6rym mowa powyiej Wykonawca

zobowiqzany jest przedloiyd wraz z ofertA:

Wykaz uslug zgodny w tresci ze wzorem stanowiqcym Zalacznik Nr 4 do SIWZ, w kt6rym Wykonawca

wyka2e wykonane zam6wienia w okresie ostatnich piQciu lat przed uplywem skladania ofert, a je6li



okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie oraz zalqczy dokumenty (referencje lub

protokoty odbioru) potwierdzajqce, 2e zamowienia wymienione w Wykazie ustug zostaly prawidlowo

wykonane. Wykaz uslug musi potwierdzai spelnienie warunku posiadania niezbqdnej wiedzy.

14.1.4 DysponujE potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia.

Zamawiajqcy w tym zakresie nie stawia 2adnych wymaga6.

14.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postepowania na podstawie 5 29 ust,

1 Regulaminu opr6cz Formularza oswiadczenia o spetnianiu warunk6w udzialu w

postQpowaniu (zgodnego w treici ze wzorem stanowiEcym Zallcznik Nr 3 do SIWZ) naleiy

przedlo2yi:

1) Aktualny odpis z wlaiciwego rejestru albo aktualnego za6wiadczenia o wpisie do ewidencji

dzialalnoici gospodarczej, je2eli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do re.jestru lub zgloszenia

do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej, wystawione nie wczeiniej ni2 2 tygodnie przed

upiywem terminu sklada nia ofert

2) Za5wiadczenie wlaSciwego naczelnika UrzQdu Skarbowego potwierdzajqcego, ie Wykonawca

nie zalega z oplacaniem podatk6w lub zaiwiadczenie, 2e uzyskat przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozlo2enie na raty zaleglych platno5ci lub wstrzymanie wykonania

decyzji wlasciweBo organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uplywem

terminu sklada nia ofert

3) Zaiwiadczenie wla6ciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczeri Spolecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajqce, 2e Wykonawca nie zalega z opfacaniem optat

oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne lub zaiwiadczenie, 2e uzyskat

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo2enie na raty zaleglych platno5ci lub

wstrzymanie wykonania decyzji wlaiciwego organu - wystawione nie wczeSniej nii 3

miesiQce prze uplywem terminu skladania ofert.

uwogo! W przypodku sklodonio oferty przez Wykonowc6w wystepujqcych wsp6lnie, dokumenty o

kt6rych mowo w ust. 74.2 pkt. 1) - 3) musi zloiyi koidy z Wykonowc6w wystqpujqcych wsp6lnie.

14.3. ZamawiajEcy uzna, 2e Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu wskazane

w pkt. 14.1, 14.2 na podstawie zlo2onych przez Wykonawcq/6w o6wiadczed idokument6w.

Sprawdzenie nastEpi metodE zero-jedynkowq wg formuly spelnia/nie spelnia.

15, INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W UST. 14

Poza oswiadczeniami idokumentami, o kt6rych mowa w ust. 14 SIWZ Wykonawca skladajqcy ofertq

musi dodatkowo zalqczyi:

1) Wypelniony Formularz ofertowy - zgodny w tresci ze wzorem stanowiqcym Zalqcznik Nr 1 do

stwz

2) Pelnomocnictwo do podpisania oferty (o ile dotyczy)

Uwogo! W przypodku, gdy Wykonowc7 reprezentuje pelnomocnik, do oferty musi byi zolqczone

pelnomocnictwo. Wykonowcy ubiegojqcy siq wsp6lnie o udzielenie zom6wienio ustonowiojq

pelnomocniko do reprezentowonio ich w postQpowoniu o udzielenie zam6wienio olbo

reprezentowonio w postqpowoniu i zoworcio umowy w sprowie zom6wienio.

3) Parafowany na znak akceptacji wz6r umowy stanowiqcy Zalqcznik nr 2 do SIWZ



4) Polisq lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajAcy, ie wykonawca jest ubezpieczony od

od powiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoici gospodarczej na kwotQ co

najmnie.i 800'000,00 zt wraz z dowodem zaplaty sktadki z tytulu zawarcia umowy ubezpieczenia

Uwogo! W przypodku sklodonio ofert przez Wykonowc6w wystqpujqcych wsp6lnie, posiodoniem

polisy musiwykozoi siQ co nojmniej jeden z Wykonowc6w wystepujqcych wsp6lnie.

5) Potwierdzeniewniesieniawadium

5) O5wiadczenie o odbyciu wizji lokalnej potwierdzonq przez ZamawiajEcego, w tre6ci zgodnej z

wzorem stanowiEcym Zalqcznik Nr 5 do SIWZ

16. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT.

16.1. Otwarcie ofert jest jawne.

16.2. Podczas otwarcia ofert podane zostanq nazwy i adresy Wykonawc6w i informacje dotyczEce

ceny.

16.3. Na wniosek Wykonawcy nieobecnego podczas tych czynnoSci, ZamawiajEcy przesle mu

informacjq zawierajqcE powy2sze da ne.

16.4. Oferty zloZone po terminie zostanq zwr6cone bez otwierania.

15.5. Koperty oznaczone ,,Zmiana" bqdq otwierane razem z kopertami zawiera.iEcymi wlaSciwq

ofertq, kt6rej zmiany dotyczE.

16.6. Koperty z opisem,,WYCOFANlE" zostanE zwr6cone Wykonawcy bez otwierania.

17. WYJASN|EN|A, SKLADANtE NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO OSW|ADCZE( LU8

OOKUMENT6W ORAZ POPRAWIANIE OMYTEX PISARSKICH I RACHUNKOWYCH.

17.1. Zamawiajqcy mo2e iqdai, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupelnienia lub zlo2enia

wyja6nied dotyczqcych dokument6w potwierdzajqcych spetnienie warunk6w okre5lonych w

SIWZ, chyba,2e mimo ich uzupetnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne

byloby uniewainienie postepowania.

17.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy mo2e iqdai od Wykonawc6w wyja5nieri

dotyczEcych tre6ci zlo2onych ofert.

17.3. Zamawiajqcy poprawia w tek6cie oferty oczywiste omylki pisarskie iomylki rachunkowe w

obliczeniu ceny w spos6b opisany w $ 33 ust.3 Regulaminu, niezwlocznie zawiadamiajqc o tym

Wykonawcq, w kt6rego ofercie dokonano poprawki.

ZamawiajEcy poprawia.jqc omylki rachunkowe uwzglqdnia konsekwencje rachunkowe

dokona nych poprawek.

18. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMoWIENIA, ODRZUCENIE

OFERTY.

18.1. Z postepowania o udzielenie zam6wienia Zamawiajqcy wykluczy Wykonawc6w w przypadkach

opisanych w 5 29 Regulaminu.

18.2. ZamawiajAcy odrzuci ofertQ jeieli:

1) Jej treSt nie odpowiada treici SIWZ.



2) Zostala zlo2ona bez wymaganych w SlWz oiwiadczei lub dokument6w, a Wykonawca nie

uzupelnil ich w okreSlonym przez ZamawiajQcego terminie, w spos6b zgodny z 5 20 ust. 2

Regulaminu.

3) Zawiera omylki rachunkowe w obliczeniu ceny, kt6rych nie mo2na poprawii na podstawie

5 33 Regulaminu lub blQdy w obliczeniu ceny.

4) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzil siq

na poprawienie omylki rachunkowej w obliczeniu ceny

5) Jest niewa2na na podstawie odrqbnych przepis6w, w tym Kodeksu Cywilnego.

6) Zostala zlo2ona przez Wykonawcq wykluczonego z postqpowania o udzielenie zam6wienia.

19. OPIS KRYTERI6W I SPOSOSU OCENY OFERT,

19.1. Komisja Przetargowa podda ocenie jedynie oferty niepodlegajqce odrzuceniu.

79.2. Ptzy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy bqdzie kierowal siq nastQpujqcymi

kryterium ijego waga oraz w nastqpujqcy spos6b bqdzie oceniai spelnienie kryterium:

Cena - 100 %.

19.3. W zakresie ww. kryterium oferta moie uzyskai max. 100 punkt6w.

19.4. Ocena punktowa w zakresie ww. kryterium zostanie dokonana zgodnie z formulq: 1 punkt =

lYo.

1.9.5. Ocena punktowa w kryterium "Cena" dokonana zostanie zgodnie z nastqpujqcym wzorem:

,= .::::::::::::::::_:::1__ xI0o
cena badanei oferty

19.6. wszystkie obliczenia bqdq dokonywane z dokladnoSciq do dw6ch miejsc po przecinku.

20. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ.

20.1. cena ofertowa musi zawierai wszystkie koszty zwiqzane z wykonaniem przedmiotu

zam6wienia zgodnie z wymaganiamiokreSlonymi w SIWZ.

20.2. Zamawiajqcy przyjmuje, ii cena ofertowa podana przez Wykonawce obejmuje pelny zakres

prac objqtych przedmiotem zam6wienia i.jego pelny koszt wykonania.

20.3. Szczeg6lowe warunki rozliczenia za realizacjq niniejszego przedmiotu zam6wienia, okre(la

wz6r Umowy.

20.4. Zamawiajqcy nie przewiduje waloryzacji ceny, a podana cena jest cenq ryczattowq za caloii
przedmiotu zam6wienia.

20.5. Cenq wykonania zam6wienia nale2y podai w PLN z dokladno6ciq do dw6ch miejsc po

przecinku.

21. WYB6R NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

21.1. Zamawiajecy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta zostala oceniona jako

najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert.



21.2. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadomi Wykonawc6w,

kt6rzy zloiyli oferty o:

1.) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazwq (firmq, siedzibq i adres Wykonawcy),

kt6rego ofertq wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru

2) Wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, podajqc uzasadnienie

3) Wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni z postqpowania o udzielenie zam6wienia, podajQc

uzasadnienie.

21.3. Zamawiajqcy zamie6ci informacjq, o kt6rej mowa w ust. 21.2 pkt. 1na stronie internetowej

Zamawiajqcego oraz na tablicy ogloszeri w swojej siedzibie.

21.4. Zamawiajqcy zawrze umowe z wybranym Wykonawcq w terminie i miejscu wskazanym

w zaproszeniu do podpisania umowy.

22. UNtEWAzNTENTE POSTEPOWANTA.

22.1. Zamawiajqcy uniewaini postepowanie o udzielenie zam6wienia w przypadkach okreSlonych w

$ 36 Regulaminu.

22.2. O uniewainieniu postepowania o udzielenie zam6wienia, ZamawiajAcy zawiadomi

r6wnoczeinie wszystkich Wykonawc6w, kt6rzy ubiegali siq o udzielenie zam6wienia, podajac

uzasadnienie.

23. POUCZENIE O SROOTECX OCHRONY PRAWNEJ.

23.1. W postepowaniu o udzielenie zam6wienia przeprowadzonego na podstawie Regulaminu,

przepis6w ustawy Prawo zam6wiei publicznych dotyczAcych protest6w, odwolai iskarB nie

stosuje siq.

23.2. Rozstrzygniqcia kierownika Zamawiajqcego w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia sq

ostateczne.

24, WZ6R UMOWY NA WYKONANIE ZAM6WIENIA.

24.1. Wz6r umowy stanowi Zalacznik Nr 2 do SIWZ.

24.2. Wykonawca, kt6ry przedstawil najkorzystniejszq ofertq, bqdzie zobowiqzany do podpisania

umowy zgodnej z ww. wzorem umowy.

25. ZABEZPIECZENIE NALEzYTEGO WYKONIA UMOWY.

25.1. Zamawiajacy zqda zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy (zwane dalej

,, Za bezpiecze n ie" ), na pokrycie roszcze{ z tytulu niewykonania lub niewlaiciwego wykonania

umowy, a takze roszczed z tytulu gwarancji irqkojmi.

25.2. Zabezpieczenie ustala siq w wysoko6ci 5 % ceny ofertowej brutto.

25.3. Zabezpieczenie moze byi wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w nastqpujqcych formach:

l.) PieniEdzu

2) Poreczeniach ba nkowych

25.4. zabeapieczenie wnoszone w pieniEdzu Wykonawca wplaca przelewem na niiei wskazany

rachunek bankowy Zamawiajqcego:



Bank PKO BP SA V O/Warszawa, nr konta 27 7O2O tO55 0000 9302 0017 6552

25.5. W przypadku zaproponowania przez wykonawce wniesienia zabezpieczenia w formie

porqczenia bankowego, musi byi ono bezwarunkowe, nieodwolalne i platne na ka2de iqdanie.

25.6. zabezpieczenie naleiy wnieii przed podpisaniem umowy.

25.7. zamawiajqcy zwraca zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia

wykonania zam6wienia i uznania Eo gtzez Zamawia.,qcego za nale2ycie wykonane (protok6l

odbioru ko6cowego).

26. INFORMAOA O FORMATNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPETNIONE W CELU ZAWARCIA

UMOWY.

26.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez zamawiaiQcego,

zobowiqza ny bqdzie dostarczyi:

1) Kopie poSwiadczonq ,,za zgodnosi z oryginalem" decyzji o nadaniu nr NIP

2) KopiQ po6wiadczonq ,,za zgodnosi z oryginalem" zaiwiadczenia o nadaniu numeru REGON

3) W przypadku Wykonawc6w wystqpujqcych wsp6lnie - umowq regulu.lqcq wsp6lpracq tych

Wykonawc6w

4) Dowodu dokonania wplaty przelewem zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy. W

przypadku wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy w formie porqczenia

bankowego Wykonawca zobowiqzany bqdzie dostarczyd Zamawiajqcemu oryginat

zabezpieczenia

27. SPRAWY NIEUREGUTOWANE W SIWZ.

Do spraw nieuregulowanych w SIWZ majE zastosowanie przepisy Regulaminu udzielania zam6wiei

sektorowych w Miejskim PrzedsiQbiorstwie WodociEg6w i Kanalizacji w Bloniu Sp. z o.o. oraz Ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny lDz. U.2O2O.L74O z p6in. zm.l.

28. POSTANOWIENIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

28.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiqbiorstwo WodociQg6w i

Kanalizacji w Bloniu Sp. z o.o. z siedzibq w Btoniu, ul. Towarowa 5, (dalej: Administrator),

reprezentowany przez Prezesa ZarzQdu.

28.2. Administrator wyznaczyl lnspektora Ochrony Danych, z kt6rym moina siq skontaktowad pod

adresem poczty elektronicznej: michal.wagner@mpwik-blonie.pl.

28.3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe innych os6b zawarte w ofercie bqdq

przetwarzane zgodnie Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UEl ZOL6/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem

danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46lWE (o96lne rozporzqdzenie o ochronie danych), dalej RODO.

Przetwarzanie danych osobowych odbywai siq bqdzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu przeprowadzenia oraz rozstrzygniecia przetargu pod nazwE: Odbi6r i zagospodarowanie

komunalnych osad6w 6ciekowych wytworzonych w oczyszczalni Sciek6w w Bloniu.

28.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona

zostanie dokumentacja zwiQzana z ww. postepowaniem (tj. przetargiem w trybie przetargu



nieograniczonego). Administrator moie 16wniei ujawnii Pana/Pani dane osobowe podmiotom

Swiadczqcym na jego rzecz uslugi ksiqgowe, prawne, obslugi informatycznej, kurierskie lub

pocztowe.

28.5. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane przez okres niezbqdny do rozstrzygniqcia

przetargu oraz realizacji umowy zawartej w wyniku postqpowania przetargowego, po czym

dane bqdq przechowywane przez okres wlaiciwy dla przedawnienia roszczeh i czyn6w

karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.

28.6. ObowiEzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana dotyczAcych

oraz danych osobowych innych os6b wskazanych w ofercie jest wymogiem zwiqzanym ze

zloieniem oferty w ww. postqpowaniu; konsekwencje niepodania okreSlonych danych

wynikajE z ustawy Prawo Zam6wied Publicznych (Pzp) i Regulaminu udzielania zam6wlei

sektorowych w Mie.iskim Przedsiebiorstwie Wodociqg6w i Kanalizacji w Bloniu Sp. z o.o.

28.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqdq podejmowane w spos6b

2automatyzowa ny, stosowanie do art.22 RODO.

28.8. Dane osobowe nie bqdq przekazywane do padstwa trzeciego lub organizacji miQdzynarodowej.

28.9. W granicach okreilonych przez przepisy prawa przysluguje Pani/Panu prawo 2Edania:

1) Dostqpu do treici swoich danych

2) lch sprostowa nia *

3) Ograniczen ia przetwarzania

4) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczQcych narusza przepisy

RODO

28.10. N ie przystuguje Pa ni/Panu:

1) Prawo do usuniqcia danych osobowych w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

2) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO

3) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy2

podstawE prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*Wyjainienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moie skutkowai zmianq wyniku postepowania o udzielenie
ram6wienia publicznego ani zmiana postanowiei umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz Regulaminu udzielania
2am6wiei sektorowych w lMiejskim Pe edsiqbiorstwie wodociEg6w i Kanaliracji w Eloniu Sp. 2 o.o. a takie nie moie
naruszaa integralno6ci protokolu oraz jego zalQcznik6w.

29. WYKAZ ZALACZNTK6W.

Zalqcznik nr 1do SIWZ

ZalEcznik nr 2 do SlWz

Zalqcznik nr 3 do SIWZ

Zalqcznik nr 4 do SIWZ

Zalqcznik nr 5 do SIWZ

Zalqcznik nr 6 do SIWZ

Formularz ofertowy

Wz6r Umowy

Formularz oSwiadczenia

Wykaz uslug

O5wiadczenie o odbyciu wizji lokalnej

Opis przedmiotu zam6wienia.



Niniejszq SpecyfikacjQ lstotnych Warunk6w Zam6wienia sporzqdzili czlonkowie Komisji Przetargowej:

ZATWIERDZAM

PRE

u

€.a6.,laz.Z.
(Dato i podpis

l-p lmiq i Nazwisko Funkcja Podpis

1 An na Klata Sekretarz ,4rrr-- ge

2 Monika Seroczyriska Cztonek fh.,uy,l:l^-



(piec2Qi Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

NawiqzujEc do ogloszenia z dnia ................ deklarujemy udzial w przetargu

nieograniczonym na : Odbi6r i zagospodarowanie komunalnych osad6w Sciekowych

wytworzonych w oczyszczalni Sciek6w w Bloniu i przedkladamy niniejszq ofertq oiwiadczajqc,

2e akceptujemy w caloici wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji lstotnych Warunk6w

Zam6wienia jako wylqcznq podstawq procedury przetargowej.

1. Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zam6wienia okre(lonego w Specyfikacji lstotnych

Warunk6w Zam6wienia za cenq (cena jed nostkowa w zt netto za Mg osadu x 8000 Mg) :

. ... ... ...21

.)(slownle:

w tym:

NETTO: .................

(slownie:

VAT (......%): .

(stownie: ..

2. Termin zakoriczenia realizacji zam6wienia do dnia 3L,O7.2023 r,

3. Oswiadczamy, i2 nastqpujqcE czqsi zam6wienia dotyczqcq transportu osad6w zamierzamy

powierzyi Podwykonawcom:*

4. Uwazamy siq za zwiqzanych niniejszE oferta przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania

ofe rt-

5. o5wiadczamy, 2e powyisza cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiajqcy

w przypadku wyboru niniejszej oferty.

.zl

)

zl

Zalacznik nr 1do SIWZ

FORMUIARZ OFERTOWY

....)



6. O(wiadczamy, 2e sprawdzili5my pod wzglqdem prawidlowoici i kompletnoSci caloSi

dokumentacji dostarczonej przez Zamawia.jqcego i nie wnosimy do niej 2adnych zastrzeie6.

7. O6wiadczamy, 2e niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ........ do...... informac.ie

stanowiEce tajemnicq przedsiQbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwei

konkurencji. (Nie nale2y zastrzegai informac.ji nie stanowiqcych takiej tajemnicy, np. odpis z

KRs. )

8. Oiwiadczamy, ie zapoznali6my sie z postanowieniami umowy, okreilonymi w Specyfikacji

lstotnych Warunk6w Zam6wienia izobowiEzujemy siq, w przypadku wyboru naszej oferty, do

zawarcia umowy zgodnej z niniejszq ofertq, na warunkach okreSlonych w Specyfikac.ii

lstotnych Warunk6w zam6wienia, w miejscu iterminie wyznaczonym przez zamawiajqcego.

9. Wraz z ofertq skladamy nastepujqce oswiadczenia i dokumenty stanowiEce jej integralnq

czqSi:

Nazwa (rodzaj) dokumentu Strony
oferty

1 Pelnomocnictwo do podpisania o oferty.

2

3

Wykaz uslug zgodny w treici ze wzorem stanowiqcym Zalacznik Nr 4 do
SIWZ wraz z dokumentami potwierdzajqcym i, Ze uslugi wymienione w
wykazie zostaly prawidlowo wykona ne.

6

7 Potwierdze nie wniesien ia wadium

8 Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru albo aktualne za6wiadczenie o

wpisie do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej, .je2eli odrqbne przepisy

wymagajq wpisu do rejestru lub zgloszenie do ewidencji dzialalnoici

gospodarczej, wystawione nie wcze(niej ni2 6 miesiqcy przed uptywem

term inu skladan ia ofert.

9 ZaSwiadczenie wla5ciwego naczelnika Urzqdu Skarbowego

potwierdzajqce, 2e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w lub

za5wiadczenie, 2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozloienie na raty zaleglych platno5ci lub wstrzymanie wykonania

decyzji wla6ciwego organu - wystawione nie wczeSniej ni2 3 miesiEce

przed uptywem terminu skladania ofert.

Lp.

Parafowany na znak akceptacji wz6r umowy stanowiqcy Zalacznik nr 2
do SIWZ.

Formularz oSwiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialu w
postQpowaniu okre6lonych w SIWZ oraz niepodleganiu wykluczeniu z

postqpowania zgodne w tre(ci ze wzorem stanowiacym zalacznik Nr 3
do slWZ.

4.

Oiwiadczenie o odbyciu wizji lokalne.j potwierdzona pnez
Zamawia.jqcego, w treSci zgodnej z wzorem stanowiEcym ZabglliLNl5
do SIWZ.



10. Zaiwiadczenie wlaSciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczed Spolecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajEce, ie
wykonawca nie zalega z oplacaniem optat oraz sktadek na

ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne lub za6wiadczenie,2e uzyskal

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloienie na raty

zalegtych platnoici lub wstrzymanie wykonania decyzji wla(ciwego

organu - wystawione nie wcze5niej ni2 3 miesiAce przed uplywem

terminu skladania ofert.

11. Polisq lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ie
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzia lno6ci cywilne.l

w zakresie prowadzonej dziatalnoici gospodarczej na kwote co

najmniej 800'000,00 zl wraz z dowodem zaplaty skladki z tytulu

zawarcia umowy ubezpieczenia.

1,2 lnne (wymienif .ja kie):

aW przypodku reolizocji zom6wienio bez udziolu podwykonowcdw, w ofercie noleiy zloiyi

oiwiodczenie o treici: "zom6wienie zostonie zreolizowane bez udziolu podwykonowc6w".

(podpis i pieczqi osoby uprownionej do

re p re ze ntowo n i o Wykon owcy )

Oferta sklada sie 2............. kolejno ponumerowanych stron.

(miejscowoii, doto)



UMOWA NR

zawarta w dniu ........ r. w Bloniu

pomiqdzy: Miejskim Przedsiqbiorstwem Wodociqg6w i Kanalizacii w Bloniu Sp. z o. o. przy ul.

Towarowej 5, 05-870 Blonie wpisanej do Kra.iowego Rejestru SQdowego pod nr 0000031968

prowadzonej przez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w warszawle, XIV Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sqdowego, Regon OL7322408, NIP 118-16-08-874, Kapital zakladowy -
43',717',000,00 PLN

reprezentowa nA przez:

1. Boguslawa Zi6lkowskiego - Prezesa Zarzqdu

zwanq dalej ZamawiajAcym,

a

reprezentowa nq przez:

1. ........................

zwanq dalej Wykonawca,

w wyniku rozstrzygniqcia postepowania o udzielenie zam6wienia prowadzonego w trybie przetargu

nieogra niczonego, na podstawie przepis6w Regulaminu udzielania zam6wiei sektorowych w

Miejskim Przedsiebiorstwie WodociEg6w iKanalizacji w Bloniu Sp. z o.o., zostala zawarta umowa o

nastqpujqcej treici:

$1
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest odbi6r, transport i zagospoda rowa nie komunalnych osad6w

6ciekowych wytworzonych w Oczyszczalni Sciek6w w Bloniu w iloici do 8 000 Mg w ramach

zadania pn.: Odbi6r i zagospodarowanie komunalnych osad6w Sciekowych wytworzonych w

oczyszczalni Sciek6w w Bloniu.

Przedmiotowe osady objqte sq kodem odpadu 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady

iciekowe, pochodzqce z oczyszczalni Sciek6w i jednocze6nie spelniajqce definicjq komunalnych

osad6w Sciekowych zawartE w art.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu okreilonego w ust. l wedlug

rzeczywistych potrzeb Zamawiajqcego bez mo2liwoici zglaszania roszczei wobec ZamawiajEcego

2 tego tytulu.

Wykonawca o6wiadcza, 2e posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia w tym: aktualne

zezwolenia na odzysk, unieszkodliwienie oraz transport komunalnych osad6w iciekowych

wydane na podstawie Ustawy o odpadach przez wlaiciwy organ oraz wpisy do rejestru BDO-

niezbqdne do prowadzenia dzialalno6ci zgodnej z przedmiotem zam6wienia.

W przypadku utraty kt6regokolwiek z wymaganych pozwolei Wykonawca bezzwtocznie

poinformuje o tym Zamawiajqcego.
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wz6R uMowY zalacznik nr 2 do slwz
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Wykonawca oiwiadcza, 2e .iest mu znany sklad osad6w bqdqcych przedmiotem umowy

izobowiqzuje siq do ich zagospodarowania zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa.

W przypadku rolniczego wykorzystania osad6w Wykonawca bierze na siebie wszelkie obowiqzki i

odpowiedzialnosd zwiqzane z badaniem gleb, wlafciwym dawkowaniem osad6w oraz

zagospodarowaniem osad6w na gruncie zgodnie z obowiEzujqcymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowiqzuje sie do regularnego odbioru osad6w.

Odbi6r osadu bqdzie siq odbywal sukcesywnie w terminach 4 dni roboczych od dnia zgloszenia

przez Zamawiajqcego.

Zgloszenie, o kt6rych mowa w ust. 9 odbywai siq bqdzie telefoniczne na nr.......................... lub

mailowo na adres....................

Odbi6r komunalnych osad6w Sciekowych, w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa,

wymaga potwierdzenia przez Wykonawcq lub osobq przez niego upowa2nionq na karcie

przekazania odpadu.

Po odbiorze komunalnych osad6w 6ciekowych od ZamawiajQceBo Wykonawca przejmuje

odpowiedzialno5t za dalsze postqpowanie z nimi.

W okresie trwania umowy Zamawiajqcy moie w kaidym czasie zaiqdai przedlo2enia przez

Wykonawcq zezwolenla na odzysk lub unieszkodliwienie osad6w Sciekowych.

Wykonawca zobowiqzujq siq, ie nastqpujqcy Podwykonawcy wykonajq transport osadu

8
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15. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie transportu osad6w innemu podmiotowi

(Podwykonawcy), Wykonawca musi okazai siq wobec Zamawiajacego aktualnym wpisem do

rejestru BDO w zakresie transportu osad6w Sciekowych dla tego Podwykonawcy.

16. zamawiajEcy mo2e 2qdai od Wykonawcy natychmiastowej zmiany Podwykonawcy albo

natychmiastowego odsuniqcia Podwykonawcy od wykonywania Umowy, je2eli sprzqt

techniczny, osoby iich kwalifikacje, kt6rymi dysponuje lub posluBuje siq Podwykonawca, nie

spetniajE warunk6w lub wymaga6 dotyczqcych wykonania zam6wienia okre6lonego w Umowie.

17. Wykonawca nie moie poslugiwai siq PodwykonawcE, kt6ry:

1) Nie posiada lub utracil uprawnienia do wykonywania uslug niezbqdnych do prawidlowego

wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy

2) Jest w trakcie postQpowania w przedmiocie upadlo6ci albo ogloszono wobec niego upadtosi

albo objqty zostal postepowaniem restrukturyzacyjnym albo zloiyl wniosek w przedmiocie

otwarcia wobec niego postQpowania restrukturyzacyjnego

3) Trwa proces likwidacjijego przedsiqbiorstwa lub proces likwidacjijego majatku

4l Zagrolony jest bankructwem lub niewyplacalno6ciq albo istniejE wobec niego podstawy

faktyczne do zlo2enia wniosku o ogloszenie jego upadloSci.

18. lntegralnE czQSciE niniejszej umowy sA:

1) Ztoiona w przetargu nieograniczonym oferta Wykonawcy

2) Opis przedmiotu zam6wienia.

92
Terminy

1. Strony ustalajA nastqpujEce terminy wykonania Przedmiotu Umowy:



1,

1) Rozpoczqcie realizacii zam6wieniai O2.O8.2O22 t.

2) Termin zakodczenia realizacji zm6wienia do dnia 31.07.2023 r.

2. Termin wykonania umowy mo2e ulec zmianie w przypadku wystqpienia zewnetrznych przyczyn

niezale2nych od Wykonawcy, uniemo2liwiajqcych odbi6r osadu. Termin wykonania przedmiotu

umowy zostaje wydtu2ony o iloSi dni, w kt6rych wystqpity zewnetrzne przyczyny

u n ie m o2liwiajqce odbi6r osad u.

3. Zmiana terminu wykonania uslugi w zwiqzku z zaistnieniem pnyczyn, o kt6rych mowa w ust. 2

wymaga sporzqdzenia aneksu do umowy.

93
Wynagrodzenie, podwykonawcy

Wysoko(i wynagrodzenia przyslugujqcego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

ustalona zostala na podstawie przedstawionej oferty, nie podlega waloryzacji oraz uwzglqdnia

wszystkie wymagane oplaty ikoszty niezbqdne do zrealizowania caloici Przedmiotu Umowy, bez

wzglqdu na okolicznoici iir6dla ich powstania.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania w calogci niniejszej umowy wynosi:

........ zl za Mg osadu netto plus nale2ny podatek VAT (slownie:

....... zl 00/100). Strony uzgodnity,2e pomiar

iloSci odebranych od Zamawiajqcego osad6w przez Wykonawcq realizowany bedzie na

urzqdzeniach pomiarowych zainstalowanych u ZamawiajEcego na trenie oczyszczalni 6ciek6w lub

innych wskazanych przez ZamawiajEcego (Zamawiajqcy pokrywa koszty waienia). Warto6ci

wskazane przez urzqdzenia lub urzqdzenie pomiarowe, o kt6rym mowa w zdaniu powy2ej jest

dla Stron wiqiqce ijedyne do okreilenia iloSci odebranych osad6w.

Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy naleine Wykonawcy wynosi

...........................21. netto plus nale2ny podatek VAT (slownie: .................. zl.

brutto).

W przypadku obciqienia karami umownymi naliczonymi zgodnie z 5 9 ust. 2, kwota kar

potrEcona zostanie z wynagrodzenia, o kt6rym mowa w 5 3 ust. 2.

Rozliczenie finansowe pomiqdzy Wykonawcq iZamawia.iQcym nastQpi w okresach miesiQcznych

na podstawie poprawnie wystawionych faktur. Podstawq wystawienia faktury bedzie protok6l

odbioru podpisany przez upowa2nionych przedstawicieli stron, Do protokolu Wykonawca

zatqczy wymagane prawem dokumenty dotyczEce rozliczanej partii zagospodarowanego osadu.

Platno6ci za wystawione faktury dokonane bqdq za poSrednictwem rachunku bankowego

dedykowanego do rozliczenia platno6ci pomiedzy przedsiqbiorcami wskazanego w urzqdzie

skarbowym w terminie 30 dni od dnia skutecznego dorqczenia faktury VAT zamawiajqcemu i

spelnieniu warunk6w okreilonych w 5 3 ust. 18 (w przypadku zlecenia prac Podwykonawcy).

Wynagrodzenie platne bqdzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Nr rachunku

bankowego Wykonawcy

Za dziei zaplaty uznaje siq dzieri, w kt5rym Zamawiajqcy wydal swojemu bankowi dyspozycjq

obciq2enia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.
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8. Zamawiajqcy nie przewiduje moiliwo6ci udzielenia wykonawcy zaliczki.

9. ZamawiajEcy dopuszcza zlecenie prac Podwykonawcy tylko w zakresie transportu osad6w.

10. Zlecenie wykonania prac Podwykonawcy nie wplywa na zmianq odpowiedzialnoici Wykonawcy

wobec ZamawiajEcego za wykonanie prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,

uchybienia izaniedbania Podwykonawcy ijego pracownik6w w takim samym stopniu, jakby to

byly dzialania, uchybienia izaniedbania jego wlasnych pracownik6w.

11. Do zawarcia umowy o usluge przez Wykonawcq z Podwykonawcq wymagana jest pisemna pod

rygorem niewainoici zgoda Zamawiajqcego na podstawie zlo2onego pisemnego wniosku wraz z

zalqczonym parafowanym projektem umowy zawierajqcym wszystkie elementy ostatecznie

uzgodnione przez Strony.

72. Powyiszy tryb udzielenia zgody bqdzie miei zastosowanie do wszelkich zmian, uzupelnie6 oraz

aneks6w do um6w z Podwykonawcami oraz wprowadzania do nich zmian.

13. Je2eli Zamawiajqcy w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawcq wniosku

i projektu umowy nie zglosi na pi6mie sprzeciwu lub zastrze2e6, uwaia siq ie wyrazit zgode na

zawarcie umowy.

14. Umowa, o kt6rej mowa w ust. 11-12 powinna byi zawarta w formie pisemnej pod rygorem

niewa2no6ci.

15. Zamawiajqcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcq, w szczeg6lnoSci gdy jej

tre(i bqdzie sprzeczna z treSciE umowy zawartej pomiqdzy Zamawiajacym iWykonawcq.

16. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajqca z braku Podwykonawcy bqdzie

traktowana jako przerwa wynikajqca z winy Wykonawcy i nie mo2e stanowid podstawy do

zmiany terminu zakoiczenia uslugi, o kt6rej mowa w umowie zawartej pomiqdzy ZamawiajAcym

iWykonawcq.

17. Zatrudnienie Podwykonawcy bez uzyskania zgody ZamawiajEcego uprawnia Zamawiajqcego do

odstqpienia od umowy z winy wykonawcy.

18. Warunkiem zaplaty naleino6ci Wykonawcy przez Zamawiajqcego (w przypadku jeieli zlecil prace

Podwykonawcy) jest uprzednie dorqczenie ZamawiajEcemu:

1) O(wiadczenia Podwykonawcy o zrealizowaniu uslugi, do kt6rych byl zobowiqzany i braku

jakichkolwiek roszczei zwiqzanych z wykonaniem umowy wobec Wykonawcy i

Zamawiajqcego

2) Kserokopii faktury VAT wystawione.i Wykonawcy przez PodwykonawcQ wraz z dowodem jej

platno6ci przez Wykonawcq.

04
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy

Tytutem zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, Wykonawca wni6st zabezpieczenie w

wysoko6ci 5% lqcznej ceny ofertowej brutto tj. ........ zl (stownie:

1

w formie

..),



2 W trakcie realizacji umowy, Wykonawca mo2e za zgodq ZamawiajQcego dokonai zmiany formy

zabezpieczenia, pod warunkiem zachowania ciqgtosci zabezpieczenia ibez zmniejszenia .ie8o

wysokoSci.

Zabezpieczenie gwarantujqce naleiyte wykonanie uslugi w wysoko6ci 100% wniesionego

zabezpieczenia tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zt wygasa (lub ulega zwrotowi) w ciagu 30 dni od dnia

podpisania protokolu odbioru koricowego.

Wykonawca zobowiEzany jest do przedloienia nowej gwarancji lub stosownej zmiany gwarancji

naleiytego wykonania umowy w przypadku przekroczenia termin6w wynikajqcych z umowy lub

zwiqkszenia/zmniejszenia warto5ci umowy.

ss
Obowiqzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje siq do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z:

1) Postanowieniami niniejszej umowy i poleceniami Zamawiajqcego

2) Opisem przedmiotu zam6wienia - zalqcznik nr 6 do SIWZ.

3) Zachowaniem nale2ytej starannosci, zasad bezpieczefstwa, dobrej .iakoSci oraz wlasciwej

organizacji pracy

4) Zasadami wiedzy technicznei

5) Obowiqzujqcymiprzepisami.

2. Personel Wykonawcy:

1) Koordynatorem prac ze strony Wykonawcy bedzie ...............

3. Wykonawca zobowiEzany jest do:

1) Ubezpieczenia od wszelkich roszczed cywilnoprawnych w okresie realizacji przedmiotu

umowy.

2) Wykonawca w kaidym przypadku zobowiazany jest przedloiyi uwierzytelnionA kopie

a ktua lnej polisy ubezpieczeniowej

4. Wykonawca zobowiEzany jest do ostrzegania ZamawiajEcego, tak wcze6nie jak to mo2liwe,

o szczeg6lnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, kt6re mogq ujemnie wplynqi na

jako6i ustug lub op6inienie w realizacji.

95
Oiwiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawcaoswiadcza,2e:

1) Zapoznal siq z miejscem prowadzenia prac (dokonal wizji lokalnej) oraz warunki prowadzenia

prac sE mu znane.

2) Ponosi wylqcznq od powiedzialnoSi z tytulu uszkodzei istniejqcych infrastruktury nadziemnej

i istniejEcej zabudowy w obrqbie prowadzonej uslugi.

3) W ramach wynagrodzenia okre6lonego w ofercie bqdzie ponosil wszelkie koszty niezbqdne

dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.
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4) Bedzie przestrzegal poleced wydawanych przez wladze centralne, miejscowe oraz przepis6w

w jakikolwiek spos6b zwiAzanych z realizacjE przedmiotu umowy i polece6 os6b

sprawujQcych nad26r ze strony ZamawiajQcego.

2. Wykonawca oiwiadcza, ie uslugi objqte niniejszq umowa wykona z udziatem/bez udzialu

podwykonawc6w.

57
Obowiqzki Zamawia jqcego

1. Zamawiajacy zobowiqzuje siq do:

1) Udzialu w odbiorach.

2. Koordynatorem prac ze strony ZamawiajEcego bqdzie Daniel Kopiec - Dyrektor ds. Technicznych

ilnwestycji.

s8
Odbi6r

1. Strony zgodnie postanawiajq, ie bqdzie stosowany nastqpujqcy rodza.i odbior6w:

1) Potwierdzeniem wykonania uslugi bqdq. w przypadku rolniczego wykorzystania osad6w

bQdzie dostarczenie przez Wykonawcq wymaganych prawem dokument6w dotyczacych

rozliczanej partii zagospodarowa nego osadu zawierajqcych komplet badai ioiwiadczei oraz

opracowanie agrotechniczne. W przypadku przekazania osad6w do przetwarzania w procesie

odzysku R3 potwierdzeniem wykonania uslugi bqdzie dostarczenie przez Wykonawcq

oiwiadczenia oraz karta przekazania odpadu.

5e
Kary umowne

1. Strony postanawiajq, ze w przypadku nienale2ytego wykonania postanowieri niniejszej umowy

obowiqzujqcq formE odszkodowania bqdq kary umowne.

2. Wykonawca zaplaci ZamawiajEcemu karq umownq za:

1) Op6inienie w zako6czeniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% warto6ci netto

maksymalnego wynagrodzenia przyslugujqcego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy

pomnie.lszonego o wynagrodzenie netto zaplacone za wykonanq czq(i przedmiotu umowy na

dziei obliczania kary umownej - za kaidy dziei op6inienia.

2) Op6inienie w realizacji zam6wienia, w przypadku gdy Wykonawca przez kolejne 2 miesiqce

nie realizuje uslugi w wysoko5ci 0,3% wartoici netto maksymalnego wynagrodzenia

przyslugujqcego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy pomnlejszonego o

wynagrodzenie netto zaplacone za wykonanq czq6i przedmiotu umowy na dzieri obliczania

kary umownej - za ka2dy dziei op6inienia.

3) Op6inienie w usuniqciu brak6w w dokumentacji, liczqc od dnia wyznaczonego na ich

usuniqcie w wysokoSci 0,3% wartoSci netto maksymalneBo wynagrodzenia przyslugujqcego

za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy pomniejszonego o wynagrodzenie netto

zaplacone za wykonanq czeSi przedmiotu umowy, na dziei obliczania kary umownej, - za



kaidy dzie6 op6inienia. Ustanowienie i uregulowanie kar za op6inienie w usuwaniu brak6w

nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiqzarl wynlkajqcych z umowy- usuniqcia brak6w.

4) Odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego wskutek okoliczno(ci, za kt6re odpowiada

Wykonawca w wysokoici 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego netto

pomniejszonego o wynagrodzenie netto zaplacone za wykonanq czqsi przedmiotu umowy,

na dzieri odstEpienia.

3. ZamawiajEcy ma prawo dochodzii odszkodowania uzupelniajqcego, je2eli szkoda przewy2szy

warto:(i kar umownych.

4. Kary pieniqzne zostanq potrEcone z faktury wystawionej przez Wykonawce lub zabezpieczenia

naleiytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraia niniejszym zgodq.

5. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karq umownq za odstEpienie od umowy z winy Zamawiajqcego

w wysokoSci 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego netto pomniejszonego o

wynagrodzenie netto zaptacone za wykonanq czq5i przedmiotu umowy, na dziei odstqpienia.

6. W przypadkach niewykonania lub nienaleiytego wykonania przez Wykonawcq zobowiqzari

umownych nie objqtych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca bqdzie ponosil

od powiedzialno66 odszkodowawczq na zasadach o96lnych okre6lonych w art.471 KC.

910

Odstqpienie od umowy

1. Zamawiajqcy moze odstqpii od umowy w przypadkach przewidzianych przepisaml ustawy

Kodeksu Cywilnego. Zamawiajqcy iWykonawca mogA ponadto odstEpii od umowy, je2eli druga

strona narusza podstawowe postanowienia umowy.

2. ZamawiajQcemu przysluguje prawo do odstapienia od ninie.iszej umowy:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno6ci powodujqcej, ie wykonanie umowy nie leiy

w interesie Zamawiajqcego, czego nie moina bylo przewidziei w chwili zawarcia umowy.

Zamawiajqcy mo2e odstqpii od umowy w terminie 30 dni od powziqcia wiadomoSci o tych

okoliczno6ciach. W tym przypadku Wykonawca mo2e 2qdai od Zamawiajqcego wylqcznie

wynagrodzenia naleinego z tytulu wykonania czqSci umowy.

2) Gdy Wykonawca nie rozpoczEl realizacji przedmiotu niniejszej umowy w umowionym

terminie Zamawiajacy ma prawo odstqpii od niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty jej

zawa rcra

3) ZamawiajEcy moie odstapit od umowy z winy Wykonawcy w przypadku gdy Wykonawca

przez kolejne 2 miesiqce nie realizuje uslugi.

3. Zamawiajacy ma prawo rozwiqzai niniejszq umowq w trybie natychmiastowym bez zachowania

wypowiedzenia w przypad ku:

1) Gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wydane prawomocne orzeczenie zakazujqce

przedsiqbiorcy wykonywania dziatalnoSci gospodarczej

2) Gdy wobec Wykonawcy zostanie wszczete postqpowanie upadlosciowe lub likwidacyjne

3) Gdy wobec Wykonawcy zostanie wszczqte postQpowanie egzekucyjne

4) Gdy pomimo wezwania Wykonawca bqdzie realizowal uslugq niezgodnie z postanowieniaml

niniejszej umowy
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5) Zostanie wydany nakaz zajecia majqtku Wykonawcy, w zakresie uniemo2liwiajQcym

wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy

6) Wykonawca nie rozpoczql prac bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal je na wiqcej nii 14

dni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajqcego zlo2onego na pismie

4. Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastqpii w formie pisemnej pod rygorem niewa2noici

takiego o6wiadczenia i powinno zawierad uzasadnienie.

511

Postanowienia koficowe

Wykonawca przyjmuje pelnq od powiedzia lno3i cywilnq za wszelkie wyrzadzone przez

Wykonawcq i.jego Podwykonawc6w szkody osobiste imajqtkowe wobec os6b trzecich, kt6re

mogq powstai w zwiqzku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz za roszczenia

odszkodowawcze wynikajlce z prawomocnych orzeczei sadowych obejmujacych roszczenia

zwiqzane z wyrzqdzonymi przez Wykonawcq i.iego Podwykonawc6w szkodami zwiazane z

wykonaniem ninie.jszego Przedmiotu Umowy, lEcznie z wszelkimi wynikajEcymi z tego tytutu

kosztami, kt6re zostatyby skierowane do zamawiajqcego, os6b upowa2nionych do .iego

reprezentacji, pracownik6w i innych os6b dzialajqcych w imieniu ZamawiajEcego.

Strony niniejszej umowy zobowiqzujQ siQ do niezwlocznego powiadomienia o kaidej zmianie

ad resu lub numeru telefonu.

W przypadku niedopelnienia obowiazku, o kt6rym mowa w pkt 2, pisma kierowane pod

wskazany w ninie.jszej umowie adres uwa2ai sie bqdzie za dorqczone.

Wszelkie spory zwiqzane z wykonywaniem niniejszej umowy bqdq rozstrzygane przez sqd

powszechny wla6ciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby ZamawiajEcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszE umowE stosuje sie wlasciwe przepisy dotyczEce

Kodeksu Cywilnego.

Zmiana postanowieh zawartej umowy moie nastqpii w formie pisemnej pod rygorem

niewaino6ci, w postaci aneksu.

Umowq sporzAdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kaidej ze stron.

Zamawialqcy: Wykonawca:
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3

4

5

6

7



(pieczea wykonawcy)

FORMULARZ OSWIADCZEN IA

Zgodnie z $ 28 i5 29 ust. 1 Regulaminu udzielania zam6wiei sektorowych w Miejskim

Przedsiqbiorstwie Wodociqg6w i Kanalizac.ii w Bloniu Sp. z o.o.

skladajqc ofertq w przetargu nieograniczonym na: Odbi6r i zagospodarowanie komunalnych osad6w

Sciekowych wytworzonych w oczyszczalni 5ciek6w w Bloniu.

oSwiadczamy,2e:

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania dzialalnoici lub czynno6cl

w zakresie przedmiotu niniejszego zam6wienia.

2. Posiadamy niezbqdnq wiedzq i doiwiadczenie oraz dysponujemy potencjalem technicznym

i osobami zdolnymido wykonania zam6wienia.

3. Znajdujemy siq w sytuacji ekonomicznej ifinansowej zapewniajqcej wykonanie zam6wienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postqpowania o udzielenie zam6wienia.

(miejscowoit, doto) (podpis i pieczqt osoby uprownionej do

re p re ze ntow o n io Wyk on owcy )

Zalacznik nr 3 do SIWZ



(pieczqa wykonawcy)

Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ USTUG

My niiej podpisani, dzialajEc w imieniu i na rzecz:

{pelna nazwa, firma wykonawcy, adres saedziby)

Sktadajqc oferte w przetargu nieograniczonym na: Odbi6r i zagospodarowanie komunalnych

osad6w Sciekowych wytworzonych w oczyszczalni Sciekriw w Bloniu oiwiadczamy, ie posiadamy

wymaganA przez Zamawiajqcego wiedzq i doiwiadczenie, tj. wykonaliSmy w okresie ostatnich piQciu

latach przed uplywem terminu skladania ofert nastqpujace uslugi:

'Naleiy podad szczeg6lowy zakres zrealizowanych uslut lub zalqczy6 ich szczeg6lowy opis do niniejszego
wykazu.

(podpis ipieczqi osoby uprownionej do

re p re ze ntow o n io wy ko n owcy

L.p.

Rodzaj i zakres zam6wienia

(wykonane uslugi odpowiadajqce

wymogom SIWZ*)

Calkowita

warto6a

Data

wykonania
prac

Miejsce wykonania

i nazwa

zamawiajqcego

(miejscowoii, doto)



(pieczed Wykonawcy)

Zalacznik nr 5 do SIWZ

oswrADczENrE o ooByclu wtzt toKALNEJ

My ni2e.j podpisani, dzialajqc w imieniu i na rzecz:

(pelna nazwa, firma Wykonawcy, adres siedziby)

skladajqc ofertq w przetargu nieograniczonym na: Odbi6r i zagospodarowanie komunalnych osad6w

Sciekowych wytworzonych w oczyszczalni iciek6w w Bloniu oiwiadczamy, ie odbyli6my wizjq lokalnq w

miejscu realizacji przedmiotu zam6wienia iuzyskalismy informacje potrzebne do przygotowania oferty i

wyceny prac przewidzianych do wykonania zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Po uzyskaniu wspomnianych informacji stwierdzamy, ie zam6wienie wykonamy zgodnie

z wymogami slWZ, obowiezuiqcymi przepisami i normami, przy zachowaniu naleiytej starannoSci,

przestrze8ajEc warunk6w bezpiecze6stwa i higieny pracy,

(podpis i pieczqi osoby potwierdzojqcej

ze strony Zomowiojqcego)

(podpis i pieczqt osoby uprdwnionej

ze strony Wykonowcy)






