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1.

Zamawiający
Zamawiającym jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres: ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście
Tel.: +48 091 321-35-24, fax.: +48 091 321-47-82
e-mail: zwik@zwik.fn.pl
www.bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2343

2.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest załadunek, wywóz i odzysk ustabilizowanych w Zamkniętej
Komorze Fermentacyjnej, odwodnionych (uwodnienie ok.75%) komunalnych osadów
pościekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu przy
ul. Karsiborska 33, w ilości ok. 12500 Mg /3lata.
Miejscem przekazania osadów przez Zamawiającego i ich przyjęcia przez Wykonawcę będzie
bieżący odbiór z
silosa osadu znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków
ul. Karsiborska 33 w Świnoujściu oraz jednorazowo zmagazynowany dotychczas osad
z czasowego składowiska osadów ul Pomorska 10 w Świnoujściu w godz. 7 -18 w ilości
ok. 2000 Mg. Załadunek na środek transportu leży całkowicie po stronie Wykonawcy. Osad
będzie ważony na wadze samochodowej należącej do Celowego Związku Gmin R- XXI
znajdującej się na ul. Pomorskiej 10 na koszt Zamawiającego w godz. 7 - 18.
Zamawiający wyklucza złożenie oferty na prowadzenie odzysku komunalnych osadów
ściekowych o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt. 1- 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o
odpadach.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania załadunku, wywozu i odzysku komunalnych
osadów ściekowych zgodnie z wymogami określonymi w przepisach:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25,
poz. 150, z późn. zm.)
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oświadczenie o planowanym sposobie odzysku
bądź unieszkodliwiania przedmiotowego odpadu, zgodnie z posiadaną decyzją na odzysk
lub unieszkodliwianie odpadów ( złożone oświadczenie musi być spójne z przedstawioną
decyzją).
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przekazane odpady zgodnie z art. 27 ust.
3 ustawy odpadach. Odpowiedzialność ta rozpoczyna się od momentu załadunku
odpadu na środki transportowe.
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:
- przekazywania dowodów z ważenia z danego miesiąca, w oparciu o które Zamawiający
wystawiał będzie Zbiorczą Kartę Przekazania Odpadu (2 egzemplarze) obejmująca
całkowitą ilość osadu wyrażoną w Mg, przekazaną w czasie jednego miesiąca
kalendarzowego. Zbiorcza Karta Przekazania Odpadu zostanie przekazana Wykonawcy
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego dowodów ważenia za dany
miesiąc. Po potwierdzeniu przez Wykonawcę 1 egzemplarz zostanie zwrócony
Zamawiającemu w ciągu 7 dni.
- ponoszenia kosztów wszelkich niezbędnych do wykonania usługi – analiz, badań,
ekspertyz, za wyjątkiem kosztów analiz osadów wynikających z Pozwolenia wodno –
prawnego
- ponoszenia kosztów wynikłych z niewłaściwej realizacji zamówienia.
- bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego w przypadku cofnięcia w okresie trwania
realizacji zamówienia, przez uprawniony organ zezwoleń ( zezwolenia ), decyzji
uprawniających do realizacji zamówienia, jak również wystąpienia innych okoliczności
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powodujących niemożność realizacji przedmiotu zamówienia, czy też jego realizację
niezgodną z obowiązującymi przepisami. W powyższym przypadku Zamawiający
zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
Wykonawca przed złożeniem ofert, zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej terenu
czasowego składowiska osadów a także zdobycia na swoją własną odpowiedzialność i
ryzyko, wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania
ofert oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej
ponosi Wykonawca.
Zamawiającemu przysługuje prawo:
- dokonywania kontrolnych ważeń załadowanych osadów.
Dodatkowo Zamawiający zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępniania Wykonawcy
analiz osadu wymaganych posiadanym Pozwoleniem wodno-prawnym.
Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz
ze wskazaniem przez Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów.
3.1.
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp.
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na
adres: wrychlik@zwik.fn.pl
3.2.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3.3.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
- Kierownik Wydziału Oczyszczania Ścieków Krzysztof Niebisz tel. 091 322 39 30,
tel. kom. 609 879 705 - w zakresie przedmiotu zamówienia.
- Pracownik Działu Inwestycji Karolina Jagodzińska tel. 091 321-42-86 – w sprawach
formalnych
3.

4. Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu
udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług wprowadzony
uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 74/2013 z dn. 01.07.2013 r. Regulamin dostępny jest
na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2343
5. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ, obejmujące całość
zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Wykonawca nie może składać oferty, kiedy wcześniej złożył fałszywe oświadczenie.
6.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
7.
Warunki udziału w postępowaniu
7.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli obowiązujące ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
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c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
7.2.

Opis oceny spełnienia warunków:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na
podstawie żądanych w pkt. 9 siwz oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie
spełnia”.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie
z zapisami § 9 Regulaminu wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania
zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług.
Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.3. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
a) jest niezgodna z Regulaminem
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
8. Wadium.
8.1. Wysokość i okres ważności wadium.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
8.2.

Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1)

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank PEKAO S.A. ul. Bogurodzicy
5, 70-400 Szczecin: 66 1240 3914 1111 0000 3088 8087. Zamawiający będzie
uważał za skuteczne wniesienie wadium jeśli Wykonawca przedłoży kopię
dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu na ww. wskazany rachunek
bankowy

2) Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie innej niż pieniądz i składa oryginał
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - należy ten dokument złożyć
przed terminem składania ofert w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 10 –
sekretariat lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do
oferty w celu umożliwienia Zamawiającemu zwrotu dokumentu.
3) Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do
oferty.
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Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
9. Dokumenty wymagane od Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu
Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty należy załączyć:
a)
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w siwz – załącznik nr 1
do oferty
b)
aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
Dopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę wydruku z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej. c) pełnomocnictwo do reprezentowania o ile
ofertę składa pełnomocnik,
c)
pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik,
d)
zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do oferty
e)
zezwolenie na magazynowanie – jeżeli dotyczy - (z wyszczególnieniem kodu
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez organ ( starosta )
właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, potwierdzone nie wcześniej
niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert.
f)
zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów – jeśli dotyczy - zgodnie z wymogami Ustawy
o odpadach
(z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów
ściekowych) wydane przez właściwy organ ( wojewoda, starosta ) ustalony wg miejsca
prowadzenia działalności w zakresie wykorzystania odpadów; pozwolenie o którym
mowa winno być ważne przez okres co najmniej 12 miesięcy, liczony od daty złożenia
oferty. Zezwolenie powinno obejmować przewidywaną w SIWZ ilości osadów w Mg/rok;
potwierdzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert.
g)
Program odzysku komunalnych osadów ściekowych z opisem zastosowania i
odzysku osadu wraz ze wskazaniem dokładnego miejsca ich stosowania
h)
kopię dokumentu potwierdzającego wniesienia wadium
W przypadku gdy Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić Podwykonawcy,
wówczas zobowiązany jest on do przedłożenia stosownych zezwoleń dla
Podwykonawców na realizowany przez nich zakres.
10. Opis sposobu przygotowania ofert
10.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
10.2. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny,
10.3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę
podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub
ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na
podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie
wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do
oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
10.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na
ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem,
tłumacza przysięgłego, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja
polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10.5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10.6. Zaleca się by każda zawierającą jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub
parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde
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przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem,
itp., powinny być parafowane przez Wykonawcę.
10.7. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści
oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
10.8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji ( Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były
trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
10.9. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje
alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
10.10. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
wyjaśnienia treści materiałów przetargowych

-

11.1. Zamawiający przewiduje pisemny sposób kontaktowania się Wykonawców
z Zamawiającym. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomocą faksu bądź w formie elektronicznej Zamawiający uważa za wniesione w
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została
niezwłocznie potwierdzona faksem zwrotnym w postaci pierwszej strony pisma z
adnotacją potwierdzającą datę otrzymania lub za pomocą poczty elektronicznej w
postaci wiadomości poczty elektronicznej potwierdzającej otrzymanie wiadomości.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących
dokumentów przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania
Wykonawcy pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie nie później niż do końca
dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi
Zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którzy otrzymali
dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła oraz
zamieści na stronie internetowej http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2343 .
Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania od poniedziałku do
piątku w godzinach od 700 do 1500.
11.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji a treścią
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego
późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści specyfikacji
12. Cena oferty
12.1. Cena oferty zostanie przedstawiona przez Wykonawcę w wypełnionym Formularzu
oferty.
12.2. Cenę oferty stanowi suma wszystkich elementów zamówienia, w tym odzysk i wszelkie
opłaty związane z korzystaniem ze środowiska wynikające z faktu odbioru
i zagospodarowania osadów.
12.3.Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej specyfikacji,
powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu
zamówienia.
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12.4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą
prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
12.5. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. podatku
od towarów i usług ( DZ.U. z 2011r. nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.
12.6. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku realizacji
przedmiotu zamówienia.
13. Miejsce i termin składania ofert
13.1. Oferta winna być złożona w siedzibie Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja
4, sekretariat – pok. nr 10, w terminie do dnia 14.08.2013r., do godziny 13:30.
13.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście oraz opisane „Oferta na
Załadunek, wywóz i odzysk
ustabilizowanych w ZKF, odwodnionych
komunalnych osadów pościekowych o kodzie 19 08 05 w ilości 12500 Mg/3 lata”
nie otwierać przed dniem 14.08.2013r. godz. 14:00”
13.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
13.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta , w kopercie
oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
13.5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych
zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty ofert
wycofywanych nie będą otwierane.
14. Termin związania ofertą
14.1. Termin związania ofertą wynosi 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania
ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni.
15. Miejsce i termin otwarcia ofert
15.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, w
pokoju nr 11, w dniu 14.08.2013r. o godzinie 14:00.
15.2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle
Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.
16. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego
znaczeniem:
1) Cena brutto za załadunek, transport i odzysk 1 tony osadu
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Komisja Przetargowa powołana przez zamawiającego oceni oferty przyznając im punkty za
każde kryterium – z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku – w następujący sposób:
najniższa oferowana cena
------------------------------------ x 100 % X 100pkt
cena danego oferenta
Największa liczba punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za
najkorzystniejszą. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej
ofert przy wyliczeniu do dwóch miejsc po przecinku powoduje ustalenie kolejności z
uwzględnieniem kolejnych miejsc po przecinku.
17. Udzielenie zamówienia
17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Regulaminie oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji
kryteria wyboru.
17.2. O wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty
w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17.3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której
wzór stanowi załącznik nr 2 do oferty. Umowa będzie podpisana przez
Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 3 dni po
zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy wszystkich uczestników postępowania.
Wykaz załączników:
- załącznik nr 1 do oferty – oświadczenie
- załącznik nr 2 do oferty – projekt umowy
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Rozdział II
Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:
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............................................................
( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Załadunek, wywóz i
odzysk ustabilizowanych w ZKF, odwodnionych komunalnych osadów pościekowych o
kodzie 19 08 05 w ilości 12500 Mg/3 lata”, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że
akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.
Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy, którym jest:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na odzysk ustabilizowanych w ZKF,
odwodnionych komunalnych osadów ściekowych z terenu Oczyszczalni Ścieków w
Świnoujściu w okresie 12 miesięcy
a) za cenę brutto ...........................za załadunek, transport i odzysk, 1 tony osadu
w tym podatek VAT w wysokości ..............%
Oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi
przepisami. Cena obejmować będzie całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia
opisanego w SIWZ.
Jednocześnie oświadczamy, że:
1 Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi
i w pełni je akceptujemy.
3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do
prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia;
4. Wzór umowy na realizację zamówienia stanowiący część SIWZ został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się (w przypadku dokonania wyboru naszej oferty) do
podpisania umowy w takim brzmieniu w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty
potwierdzające spełnianie tych warunków.
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6.

7.
8.

9.
10.

Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum
zarządzanego przez …………………………………..………. (niepotrzebne skreślić).
(nazwa lidera)
Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego
samego postępowania.
Jesteśmy / nie jesteśmy* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) – nasz NIP
............................................................
Zastrzegamy, że informacje zawarte na stronach nr ............................... oferty stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępnianie innym Wykonawcom
biorącym udział w postępowaniu.
Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta zawiera ........... kolejno ponumerowanych
stron.
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
wykonanie
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

...............................................
(miejsce i data)

Znak sprawy: 48/2013

....................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załadunek, wywóz i odzysk ustabilizowanych w ZKF, odwodnionych komunalnych osadów
pościekowcyh o kodzie 19 08 05 w ilości 12500 Mg

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax (091) 321 47 82
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412
Wysokość kapitału zakładowego 89 250 000,00 zł

Załącznik nr 1
do oferty

............................................................
( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że Wykonawca, którego reprezentuję:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z przyczyn
określonych w Regulaminie zamówień;
e) spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

...............................................
(miejsce i data)
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Załącznik Nr 2
do oferty
U M O W A nr ................
zawarta w Świnoujściu pomiędzy:
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. z siedzibą w Świnoujściu przy ul.
Kołłątaja 4, zarejestrowaną Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551, o kapitale zakładowym w
kwocie 89.250.000,00 zł w całości opłaconym, NIP: 855-00-24-412, REGON: 810 561 303
reprezentowaną przez :
1) Dyrektora Naczelnego - mgr inż. Adama Makiełę
2) Z-ca Dyrektora ds. Technicznych – mgr inż. Małgorzatę Bogdał
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM
a:
....................................................................................................................................................
z siedzibą w ........................................................................................., wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd ..................................................... pod
numerem ..........................,
wpisaną
do
ewidencji
działalności
gospodarczej,
prowadzonej
przez
.....................................................,
pod
numerem
.........................................,
reprezentowanym przez:
1) ..............................................................................................................
2) ..............................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ
W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn.: „Załadunek, wywóz i odzysk
ustabilizowanych w ZKF,
odwodnionych komunalnych osadów pościekowych o kodzie 19 08 05 w ilości 12500
Mg/3lata.”, w oparciu o postanowienia Regulaminu Wewnętrznego ZWiK Sp. z o.o. w
Świnoujściu w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót
budowlanych, dostaw i usług” zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Spółki nr 6 z dnia
24.01.2008r. została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na
załadunku, wywozie i odzysku komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05
(uwodnienie ok. 75 %) z Wydziału Oczyszczania Ścieków w Świnoujściu,
ul. Karsiborska 33; w ilości ok. 12500 Mg /3 lata.
2. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przekazane odpady zgodnie z art. 27 ust. 3
ustawy odpadach.
3. Przyjmowanie osadu do załadunku, wywozu i odzysku odbywać się będzie na bieżąco
z silosa osadu znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków ul. Karsiborska 33 w
Świnoujściu oraz jednorazowo zmagazynowany dotychczas osad z czasowego
składowiska osadów ul Pomorska 10 w Świnoujściu w godz. 7 -18 w ilości ok. 2000 Mg.
Załadunek na środek transportu leży całkowicie po stronie Wykonawcy. Osad będzie
ważony na wadze samochodowej należącej do Celowego Związku Gmin R- XXI
znajdującej się na ul. Pomorskiej 10 na koszt Zamawiającego w godz. 7 - 18.
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§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie decyzje na transport i odzysk osadu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich
zdarzeniach mających znaczący wpływ na środowisko.
§4
1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie stanowiące
iloczyn ceny brutto i ilości wywiezionych osadów:
a) ceny brutto ...........................za załadunek, wywóz i odzysk 1 tony osadów
w tym podatek VAT w wysokości .............. % tj. ………………. zł
2. Cena nie będzie zamieniana w toku realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Cena obejmuję załadunek, wywóz i odzysk osadów.
4. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie opłaty związane za korzystanie ze środowiska
wynikające z faktu odzysku osadów.
§5
1. Strony ustalają, że rozliczenia będą dokonywane miesięcznie.
2. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury VAT
Zamawiającemu. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone przelewem na
rachunek
Wykonawcy
w
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................
4. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: 855-00-24-412.
5. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym:
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się ponosić wszelką odpowiedzialność za sprawy
związane z załadunkiem, wywozem i odzyskiem osadu.
2. Każdorazowe rozliczenie realizacji przedmiotu zamówienia, stanowiące podstawę do
wystawienia Zbiorczej Karty Przekazania Odpadu, dokonywane będzie w oparciu
o dostarczone przez Wykonawcę dowody ważenia z danego miesiąca.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonywania kontrolnych ważeń załadowanych
osadów.
Na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dowodów ważenia za dany miesiąc,
Zamawiający wystawi Zbiorczą Kartę Przekazania Odpadu obejmująca całkowitą ilość
osadu wyrażoną w Mg, przekazaną w czasie jednego miesiąca kalendarzowego. Zbiorcza
Karta Przekazania Odpadu zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego dowodów ważenia za dany miesiąc. Po potwierdzeniu
przez Wykonawcę 1 egzemplarz zostanie zwrócony Zamawiającemu w ciągu 7 dni.
4. Zbiorcza Karta Przekazania Odpadu stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT
obejmującą ilość wywiezionego w ciągu miesiąca osadu.
5. Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony
Zamawiającego jest Kierownik Oczyszczalni Ścieków Krzysztof Niebisz (tel.: 091- 32239-30).
§7
1. Zamawiający zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępniania Wykonawcy analiz osadu
wymaganych posiadanym Pozwoleniem wodno-prawnym.
2. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów niezbędnych
do wykonania usługi zgodnie z przedstawioną oferta – analiz, badań, ekspertyz,
za wyjątkiem kosztów analiz osadów ujętych w pkt. 1, jak również kosztów wynikłych
z niewłaściwej realizacji zamówienia.
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3. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego
w przypadku cofnięcia w okresie trwania realizacji zamówienia przez uprawniony organ
zezwoleń ( zezwolenia ), decyzji uprawniających do realizacji zamówienia, jak również
wystąpienia innych okoliczności powodujących niemożność realizacji przedmiotu
zamówienia, czy też jego realizację niezgodną z przepisami określonymi w § 2.
W powyższym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy
w trybie natychmiastowym.
§8
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu lub
niewykonaniu przedmiotu umowy w umówionym terminie w wysokości 1 %
wynagrodzenia miesięcznego za poprzedni miesiąc – za każdy dzień opóźnienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w
przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne.
4. Za opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca może dochodzić
zapłaty odsetek ustawowych.
§9
1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od dnia
.......................... do dnia ...........................
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia.
3. W przypadku zaprzestania odbioru osadów, odstąpienia od umowy, Wykonawca będzie
zobowiązany pokryć różnicę w kosztach zagospodarowania osadu wynikającą z kosztów
niniejszej umowy a faktycznie poniesionymi przez Zamawiającego kosztami.
§ 10
1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy przywołane w § 2 umowy.
3. Kwestie sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy
,miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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