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INFORMACJE OGoLNE

Zamawiaiacyz

Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp6lka z o.o.

ul. Graniczna 1,05-200 Wolomin
tel. (022) 776-2r-21
fax (022) 776-33-58
NIP 125-00-05-499

e-mail: pwik@pwikwolomin.pl

Tryb udzielenia zam6wienia:

Postgpowanie na zam6wienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na

podstawie ,,Regulaminu Udzielania Zam6wiefi Publicznych przez Przedsigbiorstwo

Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibqw Wolominie

- Wszelkie koszty zwiqzane zprzygotowaniem i zfoheniem oferty ponosi Oferent.
- Oferent winien zapoznat sig z caloSci4 niniejszej SIWZ.
- Wszystkie dodatki stanowi4 integraln4 czE$t, SIWZ.
- Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych
- Rozliczeniamigdzy Zamawiaj4cym a Wykonawc4 prowadzone bgd4 w PLN.
- Zastrzeilenie Zamawiaj4cego: Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do uniewainienia

przetargu bez podania prry czyn.
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Rozdzial I
O kreflenie przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zam6wienia jest ,,Dostawa polielektrolitu do odwadniania i zaggszczania osadu
nadmiernego dla oczyszczulni iciekdw Krym"

Szczeg6lovty zakres warunk6w zam6wienie okreSla dodatek nr 1 do SIWZ - CzeSt techniczna

Rozdzial II
Termin realizacii

l. Umowa zostanie podpisana po sprawdzeniu partii oferowanego produktu na 18 miesigcy.
Rozdzial III

Opis sposobu nrzvgotowania Ofert
1. Ofertg stanowi druk,, OFERTA" zzal4cznikami i wymaganymi dokumentami.
2. Oferent zobowiqzanyjest przygotowai ofertg zgodnie zvlymaganiami SIWZ.
3. Osoby wskazane w dokumencie upowaLniaj4cym do wystgpowania w obrocie prawnym

lub posiadaj4ce pelnomocnictwo musz4 zloZy1 podpisy na :
a) wszystkich stronach oferty;
b) zalqcznikach;
c) orazw miejscach, kt6rych oferent nani6sl zmiarry.
4. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pelnomocnik do oferty nnusi by6 zalqczone

pelnomocnictwo z okreSlonym zakresem, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania osoby prawnej lub frzycznej.

5. W przypadkt zlohenia kserokopii pelnomocnictwa musi by6 ono potwierdzone za
zgodno66 z oryginale m przez osoby udzielaj 4ce pelnomocnictwa.

6. Oferent (formularz ofertowy wraz z wymaganymi zal4cznikami) nale?y zloty w
nieprzejrzystym i zamknigtym opakowaniu. Opakowanie powinno byi zaadresowana na
adres Zanawiaj4cego:

PRZEDSI$BIORSTWO WODOCU0OW t X,I,NALIZACJI Sp. z o.o.
ul. GRANICZNA 1, 05 - 200 WOLOMIN

i oznaczone haslem:
,,Oferta na dostawg polielektrolitu do odwadniania i zaggszczania osadu nadmiernego
dla oczyszczalni i ciekdw,,Krym"
dodatkowo na opakowaniu naleZy umiescii napis ,,Nie otwierat przed terminem otwarcia
ofefr, tj.
14.12.2012 goda 11:oo

7. Wymagane dokumenty nale?y przedstawid w formie oryginal6w albo kserokopii.
8. Dokumenty zlohone w formie kserokopii musz4 byd opatrzone klauzul4

,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM" i poSwiadczone za zgodnoSd z oryginalem przez
Oferenta.

9. Zamavnaj4cy za2Eda przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyl4cznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi w4tpliwo6ci, co do jej prawdziwoSci, a Zamawiaj4cy nie mohe
sprawdzi6 jej prawdziwoSci w inny spos6b.

10. Oferent moze zwr6ci6 sig pisemnie do Zamawiaj4cego o wyja6nienie do SIWZ.
11. Zamawialqcy niezwlocznie udzieli pisemnych wyjaSnieri chyba, ze prodba o wyjadnienie

specyfikacji wplyngla do Zamawiaj1cego na mniej niz 5 dni przed terminem otwarcia

Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o.
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12.

13.

ofert. JednoczeSnie pisemna treS6 wyjaSnienia zostanie przeslana wszystkim Oferentom,
kt6r zy pobrali s I wz o d zatnawiaj 4ce go, bez uj awni enia fu 6 dla zapylania.
W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach Zamawtajqcy moae w kazdym czasie, przed
uplywem terminu do skladania ofert, zmodyfikowa6 treS6 SIWZ. Dokonane w ten sfos6b
uzupelnienie stanie sig czgsci4 SIWZ, zostanie przekazane wszystkim Oferentom i bgdzie
dla nich wiqz1ce.
Zamawiajqcy przedluha termin skladania ofert lub .vqiiznacza nowy termin
przeprowadzenia ptzetargu, je2eli w wyniku modyfikacji tresci SIWZ niezbgdny jest
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedluzeniu terminu skladania
ofett Zanawiajqcy niezwlocznie zawiadamia wszystkich Oferent6w, kt6rym przekazano
SIWZ. W takiej sytuacji nie ponawia sig ogloszeri prasowych.
ZamawiajEcyniezamierzazwolywalzebrariaoferent6w.
Ofertg nale|y sporz4dzi6 w jgzyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewa2noSci. W przypadku zlo?:enia przez wykonawcg dokumeni6* rporr4dzonych w
jEryk" obcym zamaviajqcy wymaga zlozenia tlumaczenia nu jEzyk polski
po Swiadczo ne go pr zez tlumacza przys i g gle go.
oferent mohe ztozy(, tylko po jednej oferci e na kahdl z czgscizam6wienia.
W przypadku, gdy Oferent przedNoby wigcej ofert niz wskazano w pkt. 16, Zadna z
przedlohonych ofert nie zostanie rczpatrzona.
Zamawiajqcy dopuszcza sldadartie ofert na obydwie z czESci zam6wienia (po I naku2d1
czgSl). ZloAote oferty musz4 by6 zgodne z CzE36 techniczn4, kt6ra stanowi dodatek nr I
do SIWZ - zalqczniknr 2.

19. wszystkie strony oferty musz4 byi kolejno ponumerowane, a ofertapowinna by6 trwale
spigta.

20. Kuhda
oferty.

strona oferty musi byd parafowana przez osobg upowa:znionq do podpisywania

21. Na wniosek Oferenta, kt6ry nie jest w stanie ztoTy(, oferty w wyznaczonym terminie
z powodu okolicznoSci od niego niezalehnych, Zanawiajqcy moae przedluhyd termin
skladania ofert przed jego uplywem, powiadaniajqc o tym wszystkich Oferent6w,k6rzy
otrzymali SIWZ.

22. Przedlazerue terminu skladania ofert dopus zczalne jest tylko przed jego uplywem.
23- Oferent mo2e wprowadzi(, zmiany do Oferty przed uplywem terminu do skladania ofert.

Zmiany nale|y zloIyt wedlug zasad obowi4zuj4cym przy skladaniu ofert, o kt6rych mowa
w Rozdziale III z dopiskiem ,,ZMIANA". Oferent mohe wycofa6 zloaonq przez siebie
ofertg pod warunkiem, 2e pisemne powiadomienie wplynie do Zamawial1cego przed
uplywem terminu do skladania ofert.

24. Oferent poniesie wszelkie koszty zwiqzane zprzygotowaniemi zloheniem oferty.
25. Zamawiajqcy mohe wykluczyd z postgpowania Oferenta, jezeli stwierdzi, ze dostarczone

przez niego informacje nie odpowiadaj4 prawdzie lub oferta jest niezgodna zSIWZ.

Rozdzial IV
Krvterium ocenv Ofertv

1. zarnawiajqcy wyznaczyl nastgpuj4ce kryteria oceny ofert i ichznaczenie:

L.p. Kryteria brane pod uwagg przy ocenie ofert Znaczenie

Zgodnofit, zSIWZ i cena (koszt) t00 %

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najnizsza cena kosztu odwadniania lub
zaggszczania.

t4.
15 .

16.
17 .

1 8 .
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Rozdzial V
Sposdb obliczania cenv Ofertv

l. Dostawca powinien okreSli6 zu?ycie polielektrolitu w k w przeliczeniu na 1 t s.m. osadu na
podstawie pr6by technicznej. Podstaw4 do wyliczeri jest protok6l zbadafi technicznych
wraz z obliczonym wskaZnikiem zuZycia polielektrolitu. Wynik testu do obliczenia ceny
ofertowej musi byd okreSlony na podstawie Sredniej z 2-3 pr6b. Protok6l z badan
podpisany przez strony postQpowania stanowid bgdzie zaN4czniknr 1 do oferty.

2. Ceng kosztu zagQszczania lub odwadniania okresla sig wedlug przedstawionych poniZej
wzor6w:
Cor :KrxC1.  i  Coo=I (oxCjp
Gdzie:

Co, - cena kosztu zagQszczaniazllt .^.
K, - wskazn ik zuLy cia p o I i e I ektro I itu uZyte go do zagqszczani a k g/tr. -.
Cie - cena jednostkowa emulsji
Coo - cena kosztu odwadnianiazllt .^.
IQ - wskaznlkzu?yciapolielektrolitu uZytego do odwadniania kg/tr.*
C.;o - cena jednostkowa proszku

3. Oferty czg5ci A i czgSci B oceniane s4 odrgbnie.
4. Komisja przetargowa wybiera ofertg najkorzystniejszq spoSr6d ofert nie odrzuconych oruz

sporzEdzonq zgodnie ze specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.
5. Oferent zatnieszcza w ofercie ceng netto oraz ceng brutto (z podatkiem VAT-u). Cena musi

bylvryra?ona w zlotych polskich.
6. Cena powinna byi v'ryrahonaw PLN do dw6ch miejsc po przecinku.
7. Wszystkie ceny okreSlone przez WykonawcE zostanq ustalone na okres wazno5ci umowy i

nie bgd4 podlegaly zmianom.
8. W toku oceny ofert Zamawiaj1cy moae zqdal od Oferenta pisemnych wyjaSnieri

doty cz4cy ch treSci zlohonf oferty.
9. Zamawiaj4cy odrzuci ofertg, jeheli:

a) jej treSd nie odpowiada treSci SIWZ;

b) jej ztohenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencj i;

c) zawiera ruhqco nisk4 ceng w stosunku do przedmiotu zam6wienia. Zamawiaj4cy w celu
ustalenia, czy oferta zawiera ruZqco nisk4 ceng w stosunku do przedmiotu zam6wienia,
zwraca sig do Oferenta o udzielenie w okreSlonym terminie dotycz4cych element6w oferty
maj4cych wplyw na wysokoS6 ceny.

d) zostala zloilona przez Oferenta wykluczonego z udzialu. w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia,

e) Oferent na Zqdanie Zamawiajqcego nie zlo2yl wyja6nieri w terminie 3 dni od przeslania

PYtan.
10. Zanawiajqcy powiadomi o wynikach postgpowania wszystkich oferent6w w terminie 5 dni

od otwarcia ofert Oferent6w pisemnie, na stronie internetowej www.pwik.wolomin.pl oraz
za pomoc1 ogloszenia w siedzibie Przedsigbiorstwa.

Pzedsigbiorstwo Wodmi4g6w i Kmalizacji Sp. z o.o.
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Rozdzial VI
Informacie o dokumentach, iakie maiq dostarczvt Oferenci w celu

potwier4zenia spelnienia wvmaganvch warunkdw
O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai wyl4cznie Oferenci, kt6rych oferta spelnia wymagania
okreSlone w niniejszej SIWZ.
Oferent ubieeaj?cy sig o zam6wienie musi spelni6 nizej w)rmienione warunki i wymagania oraz
zal4czy6 do oferty w nastgpuj4cej kolejnoSci (w formie oryqinalu lub kserokopii poSwiadczonej
za zgodnoSd z orysinalem przez upelnomocnionego przedstawiciela Oferenta):

a) Formularz oferty (wz6r formularza oferty: dodatek nr 2 do SIWA - zalqcznik nr 7,
b) ,,Opis techniczny przedmiotu zam6wienid' wraz z formularuem testu w skali technicznej

oruz zawieraj4cy klauzulg ,,Zapoztalem sig z czgsciE techniczn4 SIWZ wraz z
zalqcznikarti" (dodatek nr I do SIWZ)- zalqcznik nr 2,

c) Dokument potwierdzaj4cy, 2e profil dzialalnoSci oferenta odpowiada przedmiotowi
zam6wienia oraz 2e oferent jest uprawniony do wystgpowania w obrocie prawnym,
zgodnie zWmaganiami ustawowymi (aktualny odpis z wlaSciwego rejestru albo aktualne
zaSwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalno5ci gospodarczej lub zgloszenia do
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz
6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert) - zalqcznik nr 3

d) Umowy reguluj4ce wsp6lprac9 podmiot6w wystgpuj4cych wsp6lnie lub oSwiadczenie,2e
podmiot wystgpuje samodzielnie - zalqcznik nr 4

e) Aktualne zaSwiadczenie z wlaSciwego urzgdu skarbowego o nie zaleganiu oferenta z
uiszczaniem podatk6w, wystawione nie wczesniej niz 3 miesi4ce przed uplywem terminu
skladania ofert, - zalqcznik nr 5

D Aktualne za{;wiadczenie z wla5ciwego oddzialu Zaldadu Ubezpieczeri Spolecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwieflzajqcego o nie zaleganiuoferenta z
uiszczaniem oplat i skladek, wystawione nie wczesniej niZ 3 miesi4ce przed uplywem
terminu skladania ofert - zalqcznik nr 6

g) OSwiadczenie Oferenta,2e zapoznal sig ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia i
nie wnosi do niej Zadnych zastrze2en oraz uzyskal konieczne informacje i wyjaSnienia do
przygotowania oferty (wz6r oSwiadczenia: dodatek nr 3 do SIWA - zalqcznik nr 7

h) OSwiadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia zudzialu w postgpowaniu (wz6r
oSwiadczenia: dodutek nr 4 do SIWA - zalqcznik nr I

D Podpisan4 ostatni4 strong umowy i parafowane wszystkie jej pozostale strony (wz6r
umowy: dodatek nr 5 do SIWD - zalqcznik nr 9

j) Upowaznienie do podpisania oferty, jezeli ofertg podpisuj4 inne osoby ni?upowuanione do
reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wz6r upowaznienia:
dodatek nr 6 do SIWA - zalqcznik nr 10

Rozdzial VII
ll/adium

a) Oferta nie musi byd zabezpieczonawadium.

Rozdzial VIil
Zabezpieczenie naleivtego wvkonania umowv

1. Zamawiaj4cy nie wymaga zabezpieczenia naleaytego wykonania umowy.
Rozdzial IX

Informacie dotvczace mieisca. terminu skladania, otwarcia Ofert oraz zwiqzania Ofertq
Termin skladania Ofert uplywa 14.12.2012 roku o godzinie 10:30
Oferty nale|y zloiyt w siedzibie Przedsigbiorstwa Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Wolominie ul. Graniczna 1 w sekretariacie.

1 .
2.
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3. Oferty zf,ohone po terminie zwraca sig bez otwierania po uplywie terminu .vqi:znaczonego
do skladania Ofert.

4. Termin zwi4zania Ofert4 wynosi 60 dni.
5. Bieg terminu rozpoczynasig wraz z uplywem terminu skladania Ofert.
6. Osobami uprawnionymi do bezpo6redniego kontaktowania sig z Oferentami s4:

- Sprawy merytoryczne - Jacek Klepaczz2 787 80 67 fax 22 776 33 58
- Sprawy formalne -ElabietaPlaczek ,tel22 787 80 11 fax: 22 776 33 58

7. Otwarcie Ofert jest jawne i nastqpi dnia
8. 14.12.2012 roku o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiqqcego przy ul. Granicznej 1 w

Wolominie.
9. Wszyscy zainteresowani mogQ by6 obecni przy otwieraniu Ofert. W przypadku

nieobecnoSci Wykonawcy przy otwieraniu Ofert, Zamawiaj1cy przeSle Wykonawcy
informacjg z otwarcia Ofert na jego pisemny wniosek.

10. Podczas otwarcia zostan4 ogloszone:
a. sklad komisji przetargowej,
b. kwotajak4 Zamawiaj4cy zanierza przeznaczyd nasfinansowanie zam6wienia
c. nazry i adresy Oferent6w,
d. ceny ofert.
11. Ofety zostan1 sprawdzone czy zostaly sporzqdzone zgodnie ze specyfikacj4 istotnych

warunk6w zam6wienia.
12. Zarnavnajqcy przyzna zam6wienie Oferentowi, kt6rego oferta spelnia wymagania

okreSlone w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia oraz zostala uznana
zanajkorzystniejs24.

13. W toku oceniania ofert zamawiEEcy moae zuAqdat od Oferent6w udzielenia wyjaSnieri
dokument6w potwierdzajqcych spelnienie warunk6w.

14. Postgpowanie o zam6wienie uniewaznia sig, gdy:
a. nie wplynglahadna oferta nie podlegaj4ca odrzuceniu,
b. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotg, kt6r4Zamawiaj4cy mohe przeznaczyt na

rcalizacjg zam6wienia,
c. wyst4pita istotna zmiana okolicznoSci powoduj4ca, 2e wykonanie nie le2y

w interesie publicznym, czego nie moZna bylo wcze5niej przewidzie6,
d. postgpowanie jest dotknigte wad4 uniemoZliwiaj4c4zawarcie waZnej umowy.
15. O uniewaZnieniu postgpowania zavnadamia sig niezwlocznie wszystkich Oferent6w.
16. W przypadku wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty, zamawiaj4cy zawiadantia

niezwlocznie Oferenta, kt6rego ofertg odrzucil, podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne
wykonanej czynnoSci.

Rozdzial X
Umowa

1. Wybrany Oferent ma obowi4zek skontaktowai sig w terminie do 3 dni od momentu
powiadomienia go o wybraniu oferty.

2. Umowa zostanie zawartana 1 rok, po sprawdzeniu partii polielektrolitu wybranego
Oferenta. Umowa zostanie zawartaw terminie nie dluhszym niZ 10 dni od momentu
potwierdzenia pozytywnych wynik6w test6w technicznych partii pr6bnej.

3. Wz6r umowy.
Projekt umowy stanowi dodatek nr 5a i 5b do SIWZ. W projekcie umowy zostanie
vqtznaczona wysokoSd kar umownych z tytulu niewykonania lub nienaleZytego wykonania
umowy.

Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kanaliacji Sp. z o.o.
,postawa polielektrolitu do odwadniania i zaggszczania osadu nadmiemego dla oczyszczalm sciekdw ,Xrym DO/04/12
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Rozdzial XI

Odwolania
1. Pouczenie o Srodkach odwolawczych przyslugujqcych Wykonawcy w toku postgpowania o

udzielenie zam6wienia.
2. Oferentom, kt6rych interes prawny doznal uszczerbku w wyniku naruszenia przez

Zamawiajqcego zasad okreslonych w SIWZ, przysluguje odwolanie skierowane
do Zamawraj4cego.

3. Odwolanie nale|y wnieS6 nie p62niej niz w ci4gu 7 dni od ogloszenia wyniku
postgpowania.

4. Zamawiaj4cy rozpatrzy odwolanie w ci4gu 7 dni od zlohenia i udzieli odpowiedzi na
piSmie.

Dodatki do SIWZ:

l) Dodatek nr I do SIWZ - Opis techniczny
2) Dodateknr 2 do SIWZ -Wz6r formularza oferty
3) Dodatek nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie o zapoznaniu sig z SIWZ
4) Dodatek nr 4 do SIWZ - OSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Dodatek nr 5a do SIWZ - Wz6r umowy - emulsja
6) Dodatek nr 5b do SIWZ - Wz6r umowy - proszek
7) Dodatek nr 6 do SIWZ - Upowaznienie do podpisania oferty

Sporz qdz il a : Elhbieta P lacz ek

Przedsigbiorstrvo Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o.
,postawa polielekrolitu do odwadniania i zaggszczania osadu nadmiemego dla oczyszczalni 6ciek6w ,,Krym DO/04/12
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Dodatek nr 1 do SIWZ

CZE,SC TECHNICZNA

Przetargna dostawg polielektrolitu w proszku do odwadniania osadu nadmiernego ok.7 500
kg/rok oraz polielektrolitu w formie emulsji do zaggszczania osadu ok.8000 kg/rok dla

oczyszczalni Sciek6w,,KRYM" zlokalizowanej w Le5niakowiZnie przy ulicy Krymskiej 2'

SPECYFIKAKCJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Czg36,A. Polielektrolit w formie emulsji do odwadniania osadu nadmiernego na stole
odwadniaj:lcym

L Wielko56 dostawy - ok.8000 kg/rok
2. Spos6b dostawy - przecigtnie co 1,5 miesi4ca - 1000 kg
3. Dostawa w zbiornikach o pojemnoSci - 1000 I
4. Srodek transportu posiadad windg i w6zek paletowy do zdejmowania towaru.
5. Wymagany efekt zaggszczania nie mniej niz 5o/o s.m.
6. Wymagana wydajnoSd nadawy na st6l o"dwadniaj4cy - 35 - 45 nf lh
7. Rozpoczgcie dostaw: do jednego miesi4ca po podpisaniu umowy
8. Zakonczenie dostaw zgodnie z terminem obowi4zywania umowy
g. Oferent dokonuje doboru typu polielektrolitu dla osadu czynnego nadmiemego.

Dob6r polielektrolitu zostanie wykonany na koszt oferenta. Analizy kontrolne b9d4
wykonywan e pr zez I aboratorium P WiK ptzy udziale o ferenta.

10. Po wyborze oferenta zostanie zakupiona zostanie pierwsza partia wybranego
produktu w iloSci 1000 kg. Po potwierdzeniu pozytywnych wynik6w w skali
technicznej zostanie podpisana umowa obowi4zuj 4c a przez I 8 miesigcy.

11. W ofercie nale2y poda6 stal4 ceng jednostkow4 netto i brutto za 1 kg w ztotych otaz

ceng netro i brutto kosztu odwadniania 1 t s.m. obliczony w oparciu o wyniki badan
techniczny ch (przy spelnieniu wymaganych parametr6w zagqszczania)

12. PlatnoSf za dostawg bgdzie realizowana na podstawie faktury po kaZdej dostawie.
13. Cena przedmiotu zam6wienia powinna obejmowa6 dostawq polielektrolitu na

oczy szczalni g Sciek6w,,KRYM".

CzgS(,B. Potietektrolit w formie proszku do odwadnianizprzefermentowanego osadu
mieszanego (wstgpny i nadmierny) na wir6wce dekantacyjnej Alfa-Laval

l. WielkoSd dostawy - ok.7 500 kg/rok
2. Spos6b dostawy - przecigtnie co miesi4c - ok. 600 kg
3. Dostawa w workach -20 - 30 kg
4. Srodek transportu posiadad windg i w6zek paletowy do zdejmowania towaru.
5. Wymagany parametry odwadniania:
- wydajnoSd masowa dekantera - nie mniej ni2250 kg s.m.Ar
- osad po wir6wce - nie mniej ni?19,0 %o s.m.
- odciek z wir6wki -ponizej 1500 mg/l

to"" rO7
Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kmalizacji Sp. z o.o.

,,Dostawa polielekholitu do odwadniania i zaggszczania osadu nadmiemego dla oczyszczalni Sciek6w ,,Krym DO/04/12



6.
7.
8.

Rozpoczgcie dostaw do jednego miesi4ca po podpisaniu umowy
Zakofrczenie dostaw zgodnie z terminem obowipywania umowy
Oferent dokonuje doboru typu polielektrolitu dla osadu powstaj4cego na
oczyszczalni. Dob6r polielektrolitu zostanie wykonany na koszt oferenta. Analizy
kontrolne bqd4 wykonywane przezlaboratorium PWiK ptzy udziale oferenta'
Po wyborze oferenta zostanie zakupiona zostanie pierwsza partia wybranego
produktu w iloSci 500 kg. Po potwierdzeniu pozytywnych wynik6w w skali
produkcyjnej zostanie podpisana umowa obowiTuj 4c a ptzez 1 8 miesigcy.
W ofercie naleay poda6 stal4 ceng jednostkow4 netto i brutto za I kg w zlotych oraz

ceng netto i brutto kosztu odwadniania 1 t s.m. obliczony w oparciu o wyniki badan
technicznych (przy spelnieniu wymaganych parametr6w odwadniania).
PlatnoSd za dostawg bgdzie realizowana na podstawie faktury po kazdej dostawie.
Cena przedmiotu zam6wienia powinna obejmowad dostawg polielektrolitu na

oczy szczalni g Sciek6w,,KRYM".
13. Po podpis*ir, .r-o*y Oferent zobowi4zuje sig dostarczy(, karty charakterystyki

dostarczane go produktu.

Spos6b obliczanie ceny ofertowej
1: Dostawca powinien okresli6 zu\ciepolielektrolitu w kg w przeliczeniu na I t s.m. osadu

na podstawie technicznej. Podstaw4 do wyliczeri jest protok6l z badafi technicznych

potwierdzaj4cy spelnienie wymagan technicznych wraz z obliczonym wskaznikiem iloSci

zu1ytego p-oii.t"t ttolitu. Wynik testu do obliczenia ceny ofertowej musi by6 okreSlony

na poasta*ie Sredniej z2-3 pr6b. Protok6l zbadafipodpisany ptzez strony postgpowania

stanowi6 bgdzie zal4cznik do oferty.
2. Ceng kosztu zag1szczar1ia lub odwadniania okreSla sig wedlug przedstawionego poniZej

wzor6w:
Cor:Krx C.;r i Cse: I(o x C.jt

gdzie:
Co, - cena kosztu zagQszczaniazllt .^.
K" - wska:Zn ik zu2y cia p o I ie lektro I itu uzyte go do zagqszczania kdt..'n.
Cie - cena jednostkowa emulsji
Coo - cena kosztu odwadnianiazl/t .^
IQ - wskaZnikzuayciapolielektrolitu uZytego do odwadniania kg/t'..

C1o - cena jednostkowa Proszku

3. Oferty czgsci A i czgsci B oceniane s4 odrqbnie
4. Integialn4 czg1l specyfikacji technicznej stanowiq formularze testy w skali technicznej

dla emulsji i proszku.

Uwaga do czgSci A i B.
Term-in i spos6b przeprowadzania test6w zaggszczania i odwadniania powinny by6

uzgodnione z Zamaw iai4cym.
Okes przeprowadzaniapr6b okresla sig do 612.201L
Dokladny iermin prr"pro*udzenia test6w nalezy ustali6 z Kierownikiem Oczyszczalni

Sciek6w - Jackiem Klepaczem rel.22 787 80 67 1ft 607 314 022.

9.

10.

1 1 .
12.

2 2 4

{

Przedsigbiorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o.o.
,,Dostawa polielektrolitu dJ odwadniania i zaggszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni 6ciek6w ,,Krym DO/04/12
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Dodatek nr 2 do SIWZ
Wz6r formularza ofertv

(pieczgd adresowa firmy oferenta)

OF'ERTA
Zamawiaj4cyz

Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1,05-200 Wolomin
tel./fax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58

Dane dotycz4ce oferenta:
Nazwa:.
Siedziba:.
Nr telefonu/fax:...
Nr NIP.
Nr REGON

Skladamy niniejsz4 ofertg na:
,nDostawg polielektrolitu do odwadniania osadu nadmiernego i zaggszczania osadu
nadmiernego dla oczy szczalni Sciek6w orkqrmtt.

Czgfii A - zaggszczanie- emulsia

Cena kosztu zagQszczarria zll ts.m.
WartoS6 netto

Warto5d podatku VAT

WartoSd brutto

WartoS6 netto

WartoSi podatku VAT

Warto$6 brutto

Czgii B- odwadnianie-proszek

Cena kosztu odwadniania zllt s.m.
WartoS6 netto

WartoSd podatku VAT

(rr"#,. . .'. . . . . . . . . . . :.... . . . . . . . . . . . . . .u... . . -ol

iil,;,:::: :: 7 ̂ >

zl

(s lownie: .  . . . . . . . . . .z l ,1)

Cena jednostkowa emulsji za I kg

zt

zl
zN)
zl
zl)

(slownie:. . ...z,1)

(slownie:..

zl

zl
z\)

'o^'7 aPrzedsigbiorstwo Wodociqg6w i Kanaliacji Sp. z o.o.
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Warto66 brutto

Cena jednostkowa proszku za I kg
WartoSi netto

Warto66 podatku VAT

WartoS6 brutto
(s lownie: .  . . . . . . . . .21)

Integraln4 czgSci4 umowy s4 dowody zprzeprowadzonych test6w w skali technicznej, kt6rych
formularze wzory formularzy stanowi4 integraln4 czeS6 Specyfikacji Technicznej (dodatek nr I
do SIWZ)

Termin zwtqzaria ofert4 60 dni. Bieg terminu rczpoczyna sig wraz z uplywem terminu skladania
ofert.
O{wiadczamy,2e:
1. ZapoznaliSmy sig ze specyfikacjq istotnych warunk6w zam6wienia i nie wnosimy do niej zastrzeieri.
2. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas zwiqzania ofertq.
3. ZapoznaliSrny sig z projektem umow i nie wnosimy do niego 2adnych uwag, w przypadku wyboru naszej

oferty zobowiqzujemy sig do zawarcia umowy na wy2ej wymienionych warunkach w miejscu i terminie

Wznacz onym prz ez Z am aw i aj qc ego
4. Integralnq czgiciq oferty sq wszystkie zalqczniki do oferty wymagane w specyfikacjijako niezbgdne.

Miejsce i data.........

Podpis osoby lub osdb ligurujqcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlaSciwym pelnomocnictwie uprawnionych do zaciqgania

zobowiqzafi

Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o.
,postawa polielektrolitu do odwadnimia i zaggszomia osadu nadmiemego dla oazyszaalni 6oiok6w ,,Krym DO/04/12
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Dodatek nr 3 do SIWZ
Wz6r oSwiadczenia

(pieczg6 adresowa firmy oferenta)

OSwTIoCZENIE

Przystgpuj4c do postgpowania w sprawie udzielenia zam6wienia na

,,Dostawg polielektrolitu do odwadniania i zaggszczania osadu nadmiernego dla

o czy szczalni Sciek6w rrKty-".
ja (imig i nazwisko)................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

ofwiadczam,2e:

zapoznalem sig ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia i nie wnoszg zaslrzehefi onz

uzyskalem konieczne informacje i wyjaSnienia do przygotowania oferty.

Miejsce i data......... ........ Podpis...............

Podpis osoby lub osdb figurujqcych w rejestrach lub wpisie do ewifuncji lab we wlalciwym pelnomocnidvie uprm'nionych do zaciqgania

zohowiqzafi

Przedsigbiontwo Wodoci4g6w i Ifunalizacji Sp. z o.o.
,postawa polielektrolitu do odwadniania i zaggszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni Soiek6w ,JGym DO/04/l 2 aStrona 16 z 24



Dodatek nr 4 do SIWZ
Wz6r oSwiadczenia o braku podstaw do

wykluczenia

(pieczp6 adresowa firmy oferenta)

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do rvykluczeni^zudzialuw postgpowaniu

Przystgpujqc do postgpowania o udzielenie zam6wienia na

,,Dostawg polielektrolitu do odwadniania i zaggszczania osadu nadmiernego dla

o szy szczalni 5ciek6w,Krym"
ja ( imig i  nazwisko)... . . . . . . . . . . . . .

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

oSwiadczam, Ze:

nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania na podstawie przeslanek zawartych w $ 10

Regulaminu Udzielania Zarr6vliefiptzez Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o.

zsiedzibaw Wolominie.

Miejsce i data......... ........ Podpis.

Podpis osoby lab osdb tigurujgcych w rejestroch lab wpisic do ewidencji lub we wlalciwym pelnomocnictwie upruwnionych do zaciqgania
zobowiqzafi

Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o.
,postawa polielektrolitu do odwadniania i zaggszczznta osadu nadmiernego dla oczyszczalni Sciek6w ,Irym DO/04/l 2 n



Dodatek nr 5ado SIWZ
Wz6r umowv

(pieczgd adresowa firmy oferenta)

UMOWA nr.............
(dalej zwanaUmowq)

zawartaw dniu ........ r. w Wotominie pomigdzy

reprezentowanym pt zez:

zwarrym dalej,,DO S TAWC^A"
a
a Pzedsigbiorstwem Wodoci4g6w i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzib4 w Wolominie, przy ulicy
Granicznej 1, wpisanym do rejestru przedsigbiorc6w S4du Rejonowego dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego, pod numerem KRS
0000002980, NIP 1250005499, posiadaj4cym kapital zakladowy 63.914.500,00 A,
reprezentowanym przez:
Pawla Solisa
Woj ciecha Jankowskiego
zwanym dalej,,Z ANIAWIAJAC YM",

- Prezesa Zanqdt,
- Czlonka Zarzqdu

l .

2.

a

Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJ.4CEGO wyboru Oferty DOSTAWCY w
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w
oparciu o postgpowanie wewnEtrznego Regulaminu Udzielenia Zan6wiefi, zostala zawarta
umowa nastgpuj 4cej tre6ci :

s 1
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do
zagQszczania osadu nadmiernego w iloSci okolo 8000kg/rok.
Umowa obejmuje dostawg emulsji wraz z transportem i rozladunkiem (zgodnie z
warunkami specyfikacji technicznej stanowi4cej dodatek nr 1 do SIWZ) na terenie
oczyszczalni Sciek6w ,,K4m" zlokalizowanej we wsi LeSniakowizna, ul. Krymska2,05-
200 Wolomin.
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zostal opisany w dokumentacji zwiqzanej z
postgpowaniem o udzielenie zam6wienia.

s 2
Termin realizacji umow

ZAMAWIAJ{CY po wyborze najkorzystniejszej oferty zam6wi partip pr6bn4 wybranego
produktu w iloSci 1000kg i przeprowadzi testy potwierdzaj4ce przydatnoSd produktu dla
oczyszczalni Sciek6w.

l .

Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o.
,,Dostawa polielektrolitu do odwadnianiai zagjszrzaniaosadu nadmiernego dla oczyszczalni Sciek6w ,,Krym DO/04/12
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a

4.

2.

5.

a
J .

1 .

ZAMAWIAJ.{CY wezwie OFERENTA w terminie l0 dni od otrzymania wynik6w test6w
do podpisania umowy.
Umowa zostanie zawartana 18 miesigcy .
Rozpoczgcie przyjmowania dostaw odbgdzie w terminie 30 dni od daty podpisania
umowy.
Dostawy bgd4 dokonywane systematycznie, do 5 dni od daty z\oherua zam6wienia.
Dostawca zobowiqzuje sig do niezwlocznego, nie p6zniej niz w ci4gu 24 godzin,
potwierdzenia zam6wienia droga faksow4. Brak potwierdzenia zam6wienia w powyZszym
terminie uznaje sig zajego zaakceptowanie.

$ 3
ll/ynagrodzenie

WysokoSd wynagrodzenia za wykonanie ,,Przedmiotu Zam6wienia", Strony ustalaj4 na
podstawie Oferty DOSTAWCY
W okresie obowi4zywania umowy cena dostarczanej emulsji bgdzie wynosila:
netto

(slownie .zlotych)
VAT . ,  , . , ,2N

(slownie ......ztotych)
brutto

(slownie ..........zlotych)

Cena obejmuje ceng jednostkow4 produktu za t kg,l4cznie zkosztani poSrednimi,
transportem i rozladunkiem na oczyszczalni Sciek6w,,Kqm", LeSniakowizna,ul.
Krymska 2,05 -200 Wolomin

3. Zaplata nast4pi przelewem na rachunek bankowy
DOSTAWCY
w terminie 14 dni od dnia dostarczonej Zamawiq4cemu prawidlowo wystawionej faktury.

s 4
Kary umowne

1. DOSTAWCAzapIa:|ZAMAWIAJ,{CEMU kary umowne:
a) za op62nienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokoSci 0,3 % wartoSci brutto

dostawy zakaldy dzieh op62nienia.
b) za odst4pienie od umowy przez kt6r4kolwiek ze stron, z przyczyn, za kt6re

odpowiedzialnoS6 ponosi DOSTAWCA I0% za wartofiC brutto niezrealizowanych
dostaw.

2. ZAMAWIAJ^{CY zaplaci DOSTAWCY karg umown4 za odst4pienie od umowy przez
ZAMAWIAJACEGO z przyczynleh4cych po jego stronie w wysokoSci l0 % wartoSci
brutto niezr ealizowanvch do staw.
Strony zgodnie postanawiajq,2e zaplata kary umownej nast4pi w terminie 7 dni od daty
wyst4pienia z Z4dariem zaplacenia kary przez uprawniona strong. W razie op6Znienia
DOSTAWCY w zaplacie, ZAMAWIAJ.{CY mohe potr4ci6 nalehn4 mu karg z dowolnej
naleZno Sci przysluguj 4cej DO STAWC Y wzglgdem ZAMAWIAJ,{CEGO.
Strony zastrzegaj4 sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniaj4cego
przenoszqcego wysokoSd kar umownych do wysokoScirzeczywiScie poniesionej szkody.

2.
zl

zl

4.

Przedsigbiomtwo Wodoci4g6w i Kmalizacji Sp. z o.o.
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1 .

s s
Zmiany w umowie

zmiarry niniejszej umowy wymagaj4 dla swej waZnosci formy pisemnej pod rygorem
niewa:2noSci.

s 6

strony bEda dqzyl;i do polubownego ,l{^iTr"t ^spor6w mog4cych powstac w zwiryku z
Umow4.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony s4 zobowi4zane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.
Reklamacjg wykonuje sig poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na
piSmie.
Strona, do kt6rej wptynglo roszczenie ma obowiqzek do pisemnego ustosunkowania sig do
zgloszonego roszczenia w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia.
W razie odmowy uznania rcszczenia, wzglgdnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o
kt6rym mowa w ust. 4, zainteresowana Strona uprawniona jest do wyst4pienia na drogg
s4dow4.
Wszelkie spory wynikaj4ce z niniejszej umowy rozstrzygarre bgd4 przez s4d powszechny
wlaSciwy miej scowo dla Z IIMAWIAJ,{CEGO.

s 7
Przepisy korlcowe

W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie
cywilnego.
Strony zobowipuj4 sig wzajemnie do zawiadamiania drugiej Shony o kazdorazowej
zmianie adresu wskazanego w niniejszej Umowie. Dorgczenie pod adres wskazany przez
Strong, w przypadku odeslania zwrotnego przezpocztg przesylki wyslanej na podany adres
uwuha siE za skuteczne z uplywem si6dmego dnia,liczqc od dnia nastgpuj4cego po dniu
wyslania, jeheli przesylka nie zostala podjgta przez adresata, bez wzglgdtr na przycz1rn7
niepodjgcia.
W przypadku wyst4pienia trudnoSci z interpretacj4 umowy DOSTAWCA i
ZAMAWIAJ,{CY bgda sig posilkowai postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia.
Umowg sporz4dzono w 2jednobrzmiqcych egzemplarzach po 1 dlakuzdej ze stron.

DOSTAWCA ZAMAWIAJ,{CY

l .

2.

J .

4.

5 .

6.

l .

2.

3 .

4.

maj4 przepisy Kodeksu
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Dodatek nr 5bdo SIWZ
Wz6r umowy

(pieczg6 adresowa firmy oferenta)

UMOWA nr.............
(dalej zwanaUmowq)

zawartaw dniu ........ r. w Wolominie pomigdzy

reprezentowanym przez:

zw anym dalej,,DO S TAWC.{"

a Pzedsigbiorstwem Wodoci4g6w i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibq w Wolominie, przy
ulicy Granicznel 1, wpisanym do rejestru przedsigbiorc6w S4du Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego, pod
numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499, posiadaj4cym kapital zakladowy
63 .9 I 4.500,00 zl, reprezentowanym przez:
Pawla Solisa
Woj ciecha Jankowskiego
zwanym dalej,,ZAMAWIAJ.{C YM",

- Prezesa Zarzqdt,
- CzNonkaZarz4du

Na podstawie dokonanego pruez ZAMAWIAJACEGO wyboru Oferty DOSTAWCY w
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia, prowadzonymw trybie przetargunieograniczonego w
oparciu o postgpowanie wewngtrznego Regulaminu Udzielenia Zam6wieft, zostala zawafia
umowa nastgpuj4cej treSci:

s 1
Przedmiot umow

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa polielektrolitu w postaci proszku do
odwadniania osadu nadmiernego w iloSci okolo 7500kg/rok.
Umowa obejmuje dostawg proszku wraz z transportem i rozladunkiem (zgodnie z
warunkami specyfikacji technicznej stanowi4cej dodatek nr I do SIWZ) na terenie
oczyszczalni Sciek6w ,,K4m" zlokalizowanej we wsi Le5niakowizna, ul. Krymska 2,
05-200 Wolomin.
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zostal opisany w dokumentacji zviqzanej z
postgpowaniem o udzielenie zam6wienia.

s 2
Termin realfuacji umowy

ZAMAWIAJ,{CY po vrybone najkorzystniejszej oferty zam6wi partiE pr6bn4

4.

5.

6.

6.

Przedsigbiorstwo WodocQg6w i Kanalizacji Sp. z o.o.
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8.
9.

7.

10.

wybranego produktu w iloSci 450kg i przeprowadzi testy potwierdzaj4ce przydatno56
produktu dla oczyszczalni Sciek6w.
ZAMAWIAJ,{CY wezwie OFERENTA w terminie 10 dni od otrzymania wynik6w
test6w do podpisania umowy.
Umowa zostanie zawartana 18 miesigcy.
Rozpoczgcie przyjmowania dostaw odbgdzie sig w terminie 30 dni od daty podpisania
umowy.
Dostawy bgd4 dokonywane systematycznie, do 5 dni od daty zNo2enia zam6wienia.
Dostawca zobowi4zuje sig do niezwlocznego, nie p6hniej niz w ci4gu 24 godzin,
potwierdzenia zam6wienia drogq faksow4. Brak potwierdzenia zam6wienia w
powyZszym terminie vnaje sig za jego zaakceptowanie.

$ 3
Wynagrodzenie

WysokoSd wynagrodzeniazawykonanie,,PrzedmiotuZam6wienit', Strony ustalaj4 na
podstawie Oferty DOSTAWCY
W okresie obowi4zywania umowy cena dostarczanego proszku bgdzie wynosila:

net to  . .  . . .  .  . . . .  z l
(slownie .Aotych)

VAT .  . . . .21
(slownie .. . . . . . .zlotych)

b ru t to  . . . . . . . . . . . .  z l

(slownie ..........zlotych)

Cena obejmuje ceng jednostkow4 produktu za I kg,lEcznie zkosztami poSrednimi,
transportem i rozladunkiem na oczyszczalni Sciek6w,,K4y'm", Lesniakowizna,ul.
Krymska 2,05-200 Wolomin

3. Zaplata nast4pi przelewem na rachunek bankowv
DOSTAWCY
...... w terminie 14 dni od dnia dostarczonej Zamawiaj4cemu prawidlowo wystawionej
faktury.

$ 4
Kary umowne

DOSTAWCA zapNaci ZAMAWIAJ,{CEMU kary umowne:
c) za opS2nienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokoSci 0,3 o/o wartoSci brutto

dostawy za ku2dy dziefi op6Znienia.
d) za odst4pienie od umowy przez kt6rqkolwiek ze stron, z przyczyn, za kJ6re

odpowiedzialnoS6 ponosi DO STAW C A | 0% za wartoSl brutto niezrealizowanych
dostaw.

ZAMAWIAJ.{CY zaplaci DOSTAWCY karg umown4 za odst4pienie od umowy przez
ZAMAWIAJ,TCEGO z przyczyn leZ4cych po jego stronie w wysokoSci l0 % wartoSci
brutto niezr ealizowanych do staw.

Strony zgodnie postanawiaj 4, 2e zaplata kary umownej nast4pi w terminie 7 dni od daty
wystqpienia z Zqdaniem zaplacenia kary przez uprawnion4 strong. W razie op6Znienia
DOSTAWCY w zapNacie, ZAMAWIAJ.{CY mohe potr4ci6 nalehnqmu karg z dowolnej
nale2noSci przysluguj 4cej DO S TAWC Y wzglgdem ZAMAWIAJ.{CEGO.

Strony zastrzegaj4 sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniaj4cego
przenoszqcego wysoko(i kar umownych do wysokoScirzeczywi5cie poniesionej szkody.

1 .

2.

1 .

2.

a
J .

4.
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1 .

$ s
Zmiany w umowie

zmiany niniejszej umowy wymagaj4 dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaZno$ci.

s 6
spory

Strony bgdq dqzyly do polubownego zalatwienia spor6w mog?cych powstad w
zwrryku z Umow4.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony s4 zobowipane
przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

Reklamacjg wykonuje sig poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia
na piSmie.

Strona, do kt6rej wplyngto roszczenie ma obowipek do pisemnego ustosunkowania sig
do zgloszonego roszczenia w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia.

W razie odmowy uznatiaroszczenia, wzglgdnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
o kt6rym mowa w ust. 4, zaintercsowana Strona uprawniona jest do wyst4pienia
na drogg s4dow4.

wszelkie spory wynikaj4ce z niniejszej umowy rozstrzygarre bgd4 przez sqd
powszechny wlaSciwy miej scowo dla ZAMAWIAJACEGO.

$ 7
Prze?isY kortcowe

l. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie majq przepisy Kodeksu
cywilnego.
Strony zobowi4zuj4 sig wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej

zmianie adresu wskazanego w niniejszej Umowie. Dorgczenie pod adres wskazany
przez Strong, w przypadku odeslania zwrotnego przez pocztE przesylki wyslanej na
podany adres uwaZa sig za skuteczne z uplywem si6dmego dnia, liczqc od dnia
nastgpuj4cego po dniu wyslania, jeheli przesylka rie zostala podjgta przez adresata, bez
wzgl gdu na przy czyng niepodj gcia.

W przypadku wyst4pienia trudnoSci z interpretacj1 umowy DOSTAWCA i
ZAMAWIAJ,{CY b9d4 sig posilkowai postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia.

Umowg sporz4dzono w 2 jednobrzmi4cych egzempluzach po 1 dla kazdej ze stron.

DOSTAWCA ZAMAWIAJACY

l .

2.

3 .

4.

5 .

6.

2.

a
J .

4.
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Dodatek nr 6 do SIWZ

Wz6r upowa2nienia

(pieczgi adresowa firmy oferenta)

UPOWAZNIENIE

Nazwa:.
Siedziba:
Adres:
Telefony:
Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji: .. . ..
1. Upowaznionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz

innych dokument6w zwiqzanych z postgpowaniem w sprawie udzielenia zam6wienia na
,,Dostawg polielektrolitu do odwadniania i zaggszczania osadu nadmiernego z
oczyszczalni Sciek6w Krym" i podejmowania decyqi w imieniu firmy jest:

2. Upowazniamy Zamawiaj1cego, lub jego upowa:Znionych przedstawicieli
do przeprowadzenia badan maj4cych na celu sprawdzenie doSwiadczeri, dokument6w
i przedstawionych informacji oraz do wyjaSnienia wszystkich aspekt6w zghoszonej oferty.

3. Deklarujemy, 2e wszystkie oSwiadczenia i informacj e zarnieszczone w ofercie
izalqcznikach s4 aktualne i kompletne.

Po@is osoby lub osdbfigurajqcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlaiciwym pelnonocnictnie uprawnionych do

zaciqgania zobowiqzart

Przedsigbiorstwo Wodooi4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o.
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