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INFORMACJE OGOLNE

Zamawiaiacvz
PrzedsigbiorstwoWodociqg6w i Kanalizacji Sp6lka z o.o.
ul. Graniczna l. 05-200Wolomin

ter.(022)776-21-ZL
fax (022)776-33-s8
NrP 125-00-05-499
e-mail:pwik@pwikwolomin.Pl

Trvb udzielenia zam6wienia:
Postgpowanie na zam6wienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na
podstawie ,,Regulaminu Udzielania Zam6wieh Publicznych przez PrzedsiEbiorstwo
Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzrbqw Wolominie",bez stosowaniaustawy z dnia29
stycznia2}}4r. Prawo zam6wienpublicznych(Dz.tJ.22010 r., nr 113,po2.759zpoLn. zm.).
-

-

Wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zloheniem oferty ponosi Oferent. Zaleca
siE, aby Oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogqby6 konieczne do prawidlowego
przygotowania oferty azwlaszczadokonal wizji lokalnej w miejscu reahzaqi zam6wrcnia.
Oferent winien zapoznat siEz caloSci4niniej szej SIWZ wraz z zalqcznikamido niej .
Wszystkie dodatki stanowi4 integraln4 cz9S6SIWZ.
Zamawiaj4cynie doptszczaskladaniaofert czEsciowych,wariantowych.
Zatnawiajqcynie przewiduje udzielenia zan6wieri uzupelniaj4cych.
Zamawiajqcynie przewiduje udzielaniazaliczeknapoczet wykonania zam6wienia.
Rozliczeniamigdzy Zamawiajqcym a WykonawcQprowadzonebedqw PLN.
W niniejszyrn postgpowaniu Zarnawiajqcy bEdzie Zqdat wniesienia wadium oraz
zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy.
Zastrze2enie Zzmawia;jecego: Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do uniewainienia
przetargu bez podania przy czyn.
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Rozdzial I
Okref lenie przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie ,rPrzeglqd eksploatacyiny orfiz czyszczenie
separatordw i osadnikdw, odbilir i utylizacja odpaddwpowstajqcych w wyniku uslugi w latach
2012-2014"
Szczeg6lowy zakres rob6t okresla ,,Opis techniczny przedmiotu zamdwienia" dodatek nr L
do SIWZ.
Rozdzial II
Termin i mieisce realizacii zamdwienia
1.
Umowa zostaniezawartanaokres36 miesigcyhczqcod dnia podpisaniaUmowy.
MiejscemwykonywaniaZam6wienias4miejscawskazanew Dodatku nr I do SIWZ,,Opis
2.
przedmiotu zarr6wienia" .
Umowa bgdzie obowi4zywai od momentu podpisania do momentu uplyzru terminu
3.
wskazanegow umowie.
Realizacja pierwszej uslugi rozpocznie sig w trzecim kwartale 2012 roku. po uprzednim
4.
zLoZeniuzam6wieniaprzezZamawiajqcego,potwierdzonegofaksem.
Rozdzial III
Opis snosobuprzvgotowania Ofert
1.
2.
3.
a)
b)
4.

5.
6.

Ofertp stanowidruk,, OFERTA" wrazzzal.qcznrkamiizwymaganymi dokumentami.
Oferent zobowiqzanyjest przygotowa6 ofertq zgodnie z.vqvmaganiamiSIWZ.
Osoby wskazane w dokumencie upowuhniajqcym do wystgpowania w obrocie prawnym
lub posiadaj4cepelnomocnictwo muszqzlo2y6podpisy na :
wszystkich stronachoferty;
orazw miejscach,kt6rych oferentnani6sl zmiany.
W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pelnomocnik do oferty musi by6 zalqczone
pelnomocnictwoz okreSlonymzakresem,podpisaneprzez mocodawcEtj. osobgfrzycznq
tdzielajqcqpelnomocnictwa albo osoby uprawnione do reprezentowaniaosoby prawnej.
W przlpadku zloaenia kserokopii pelnomocnictwa musi byd ono potwierdzone za
zgodnoS6 z ory ginaLemprzez osoby udzielajqce pelnomocnictwa'
Formularz ofertowy wraz z wymaganymi zaNqcznikami,naleZy zlo2y w nieprzejrzystym i
zamknigtym opakowaniu. Opakowanie powinno by6 zaadresowana na adres
Zamawialqcego:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW t K'qNALIZACJI
ul. GRANICZNA 1, 05 - 200 WOI'OMIN

Sp.z o.o.

i oznaczonehaslem:
,,Przeglqd eksploatacyjny oraz czyszczenieseparatordw i osadnikdw, odbidr i utylizacia
odpaddwpowstajqcych w wyniku uslugi w latach 2012-20l4"dodatkowo na opakowaniu
naleZyumieSci6napis ,,ly'ie otwierai przed terminem otwarcia ofert, ti. 13.04.2012godz.

11u".
Wymaganedokumentynale2yprzedstawidw formieoryginal6walbokserokopii.
Dokumenty zhoaone w formie kserokopii muszq byd opatrzone klauzul4
za zgodnoSiz orygrnalemprzez
,,ZA ZGODNOSCZ ORYGINAtrEM"i poSwiadczone
Oferenta.
Zamawiajqcy zazqda przedstawieniaoryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii
9.
dokumentuwylqczniewtedy, gdy przedstawionaptzez Oferentakserokopiadokumentu
nie moZe
a ZamawialEcy
jest nieczytelnalub budzi w4tpliwoSci,co do jej prawdziwoSci,
jej
prawdziwoSci
w
inny
spos6b.
sprawdzii
o wyjaSnieniedo SIWZ.
10. Oferentmozezvtr6ci6sigpisemniedo Zamawiaj4cego
11. Zamawiajqcyniezwlocznieudzieli pisemnychwyjaSnierichyba,ze proSbao wyjaSnienie
na mniej niZ 5 dni przed terminemotwarcia
specyfikacjiwplynElado ZamawiajEcego

7.
8.
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12.

13.

t4.
15.

t6.
17.

18.

t9.
20.

2t.

22.
aa

zJ.

24.
25.

l.

ofert. Jednoczesniepisemna treS6wyjaSnieniazostanie przeslata Oferentowr, kt6ry zadal
pytanie orazw formie elektronicznej na stronie Zamawialqcego.
W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy moze w kaZdym czasie,przed
uplywem terminu do skladania ofert, zmodyfikowa6 treS6SIWZ. Dokonane w ten spos6b
uzupelnienie stanie siq czgsci4 SIWZ oraz zmieniony SIWZ, dostgpny bgdzie na stronie
internetowej i w siedzibie Zamawiajqcegoi bqdzie dla wszystkich Oferent6w wi4Z4cy.
Zamawiajqcy przedluaa termin sktradania ofert lub Wznacza nowy termin
przeprowadzenia przetargu, jezeli w wyniku modyfikacji treici SIWZ niezbEdny jest
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedluzeniu terminu skladania
ofert Zamawiajqcy niezwlocznie zawiadarcriawszystkich Oferent6w, kt6rym przekazano
SIWZ. W takiej sytuacji nie ponawiasiEogloszeriprasowych.
Zamawialqcyniezamierzazwolywaczebraniaoferent6w.
Ofertg naleZy sporzqdzicw jEzyku polskim z zachowaniemformy pisemnej pod rygorem
niewaZnoSci.W przypadku zlolenia przez wykonawcg dokument6w sporz4dzonych w
jEzyku obcym Zamawiajqcy wymaga zlohenia tlumaczenia na iEzyk polski
poSwiadczonego przez tlumaczaprzysigglego.
Oferent moae zloZyc tylko jednq ofertE, w kt6rej musi by6 zaoferowana tylko jedna
ostatecznacena.
W przypadku, gdy Oferent przedl.oZywigcej niL jedna ofertE nie bgdzie rozpattywana
Zadnaze zlolony ch przez niego ofert.
Zamawiajqcynie dopuszczaskladaniaofert czEsciowychjaki i wariantowych orczrymaga
zhoZeniaofertyzgodnej zprzedmiotem zam6wieniaokreslonym w dodatku nr I do SIWZ.
Wszystkie strony oferty musze by6 kolejno ponumerowane,a oferta powinna by6 trwale
spiEta.
Kazda strona oferty musi byi parafowana przez osobE upowaZnionq do podpisywania
oferty.
terminie
Na wniosek Oferenta, kt6ry nie jest w stanie zloty| oferty w .vq;vznaczorlym
z powodu okolicznoSci od niego niezalehnych, Zamawiajqcy mohe przedLu?y(,termin
skladania ofert przed jego uplywem, powiadamiajqc o tym wszystkich Oferent6w, kt6rzy
otrzymah SIWZ.
PrzedluZenieterminu skladaniaofert dopuszczaltejest tylko ptzediego uplywem.
Oferent moae wprowadzi(, zmiany do Oferty przed uplywem terminu do skladania ofert.
Zmiany naIeZyzloIyc wedlug zasadobowi4zuj4cym przy skladaniu ofert, o kt6rych mowa
w Rozdziale III z dopiskiem ,,ZMIANA". Oferent moZe wycofad zlohonqptzez siebie
ofertE pod warunkiem, 2e pisemne powiadomienie wplynie do Zatnawrqqcego przed
uplywem terminu do skladaniaofert.
Oferent poniesie wszelkie koszty zwiqzanezprzygotowaniem i zloheniemoferty.
Zamawiajqcy mo2e wykluczyd z postgpowaniaOferenta, je2eli stwierdzi, ze dostarczone
przezniego informacjenie odpowiadaj4prawdzielub ofertajest niezgodnazSIWZ.
Rozdzial IV
Krvterium ocenv Ofertv
.vqvznaczyl
nastEpuj4cekryteria oceny ofert i ichznaczeme:
Zamawiajqcy

L.p.
I

2.

Kryteriabranepod uwagpprzy ocenieofert

Znaczenie

ZgodnoSczSIWZ i cena (koszt)

r00%

O wyborze najkorzystniejszejoferty zadecydujenajni?szacena.
Rozdzial V
Sposdb obliczania cenv Ofertv
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1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
a)
b)
c)

d)
e)
9.

Zarnawiajqcy wybiera najkorzystniejsz4 ofertg spoSr6d ofert nieodrzuconychoraz
sporzqdzonqzgodnie ze specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia,vrrylqczniena
podstawiekr1'teri6w oceny.
Oferent zamieszczaw ofercie cenq netto oraz cene brutto (z podatkiem VAT) za 1 m 3
odpadu wraz z kosztami poSrednimi(tj. przeglqd,czyszczenie,transport, ulylizacja). Cena
musi by6 vtyrazona w zlotych polskich niezaleZnie od wchodzqcych w jej sklad
element6w.
Cenapowinnaby6 wyrahonaw PLN do dw6ch miejsc po przecinku.
Wszystkie ceny okreSloneprzez WykonawcE zostan4ustalone na okres waZnoSciumowy i
nie bEdEpodlegalyzmianom.
Cenaofertowa powinna uwzglpdnia6wszystkie koszty zwiqzanezreahzacjqzam6wienia.
Prued zloaeniem Oferty Oferent musi dokona6 wizji terenowej przy udziale
przedstawi ciela Zamawi aj4cego
W toku oceny ofert Zamawiajqcy mole zqdat, od Oferenta pisemnych wyja6nieri
dotyczqcych treSci zlohonejoferty.
Zarnawiqqcy odrzuci ofertp, jeheli
jej treS6nie odpowiadatreSciSIWZ;
je1 zNoaeniestanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji ;
zawrera ruZqconisk4 cenq w stosunku do przedmiotu zam6wienia. Zamawiajqcy w celu
ustalenia, czy oferta zawiera rtzqco nisk4 cenQw stosunku do przedmiotu zam6wienia,
zwracasig do Oferenta o udzielenie w okreslonym terminie dotycz4cych element6w oferty
majqcychwplyw na wysokoSi ceny.
zostala zloaona przez Oferenta wykluczonego z udzialu w postEpowaniu o udzielenie
zam6wienia,
Oferent na ZqdanieZamawiajqcegonie zloZyl wyjaSnieri w terminie 3 dni od ptzesLania
PYtan.
Zanawiajqcy powiadomi o wynikach postEpowaniawszystkich oferent6w w terminie do 5
dni od otwarcia ofert Oferent6w pisemnie, na stronie intemetowej www.pwik.wolomin.pl
otaz za pomoc4ogloszeniaw siedzibiePrzedsigbiorstwa.
Rozdzial VI

Sposdbporozumiewania sie wvkonawcv z zamawisigcvm. osobv uprawnione do kontaktdw z
Wvkonawcami
ZamawiajqcydopuszczaporozumiewaniesiEdrog4
1.
- pisemn4
- faxem na numer tel. 776 33 58,
- drog4elektroniczn4 e-mailemna adres: pwik@pwik.wolomin.pl
2.
Osobami uprawnionymi do bezpoSredniegokontaktowania siEz Oferentami sq
- Sprawymerytoryczne- RyszardGalan,tel22 776 21 21, fax: 22 776 33 58
- Sprawyformalne -ElzbietaPlaczek,lel22 787 80 11, fax: 22 776 33 58
Rozdzial VII
Warunki udzialu w postepowsniu o zamdwienie.Informacie o dokumentach. iakie maig
dostarczvi Oferenci w celu potwierdzenia spelnienia wvmaganvch warunkdw
Oferenci, kt6rych oferta spelnia wymagania
O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad vnrylqcznre
okreSlonew niniejszej SIWZ.
Oferent ubiegajaclzsie o zam6wienie musi spelni6 niZej w)'mienione warunki i wymagania oraz
zalaczlri do ofert)' w nastepujacejkoleinoSci (w formie orveinalu lub kserokopii poSwiadczone-i
za zgodnoS6z or]'ginalem przez uprawnionegoprzedstawicielaOferenta):
a)

Formularz oferty (wzor formularza oferty: dodatek nr 2 do SIrl/4 - zalqcznik nr 1,
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b)
c)

d)
e)

s)

h)

D
i)
k)

l)

,,Opis techniczny przedmiotu zam6wienia" zawieral4cy klauzulE ,,Zapoznalem siE z
czE6ci4tecI'nicznqslwz wraz z zalqcznrkatrrl"(dodatek nr I do SIWZ)- zalqcznik nr 2,
Dokument potwierdzaj4cy, 2e profil dzialalno5ci oferenta odpowiada przedmiotowi
zam6wienia otaz 2e oferent jest uprawniony do wystgpowania w obrocie prawnym,
zgodnie z Wmaganiami ustawowymi (aktualny odpis z wlaSciwegorejestru albo aktualne
zaSwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej lub zgloszenra do
nie
wcze5niej
nr?
gospodarczej,
wystawione
ewidencji
dzialalnofici
nr
3,
przed
uplywem terminu skladaniaofert) zulqcznik
6 miesipcy
Umowy reguluj4cewsp6lpracgpodmiot6w wystgpuj4cychwsp6lnie lub oSwiadczenie,2e
podmiot wystgpuje samodzielnie- zalqcznik nr 4,
Aktualn4 informacjE z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie analogicznym
do okreSlonegow art.24 ust. I pkt 4-9 oraz ust. 2 ustawy Prawo zam6wieh publicznych,
wystawion4 nie wczeSniej nrL 6 miesiEcy przed uplywem terminu skladania ofert zalqcznik nr 5,
Aktualne zalwiadczenie z wlaSciwego urzgdu skarbowego o nie zalegariu oferenta z
uiszczaniem podatkow lub z wlaSciwego urzEdu gminy o nie zaleganiu oferenta
z uiszczaniem podatk6w lokalnych, wystawione nie wczeSniej nrir. 3 miesi4ce przed
uplywem terminu skladaniaofert, - zalqcznik nr 6,
Aktualne zaSwiadczenie z wlaSciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczeri Spolecznych lub
Kasy Rolniczego lJbezpieczeniaSpolecznego potwierdzajecegoo nie zaleganiuoferentaz
uiszczaniem oplat i skladek, wystawione nie wczeSniej niZ 3 miesi4ce przed uplywem
terminu sktadaniaofert - zalqcznik nr 7,
OswiadczenieOferenta, 2e zapoznalsiE ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia i
nie wnosi do tych dokument6w zastrzeheh, oraz uzyskal konieczne informacje i
wyjaSnienia do przygotowania oferty (wz5r oSwiadczenia: dodatek nr 3 do SIWQ zalqcznik nr 8,
OswiadczenieOferenta o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postEpowaniu(wz6r
oSwiadczenia:dodatek nr 4 do SIWD - zalqcznik nr 9,
Podpisan4 ostatni4 strong umowy i parafowane wszystkie jej pozostale strony (wz6r
umowy: dodatek nr 5 do SIWA - zalqcznik nr 10,
Upowaznienie do podpisaniaoferty, jezeli ofertEpodpisujqinne osoby ni?upowalnione do
reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wz6r upowaznienia:
dodateknr 6 do SIWD - zalqcznik nr 77,
Wykaz zrealizowanychum6w w zakresieniezbgdnym do wykazania spelnieniawarunk6w
wiedzy i do6wiadczeniawykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 4 lat przed
uplywem terminu skladaniaofert (wz6r wykazu: dodatek nr 7 do SIWD - zalqcznik nr 12,
Rozdzial VIII

t.
2.
3.

lladium
Wykonawca przystEpuj4c do przetargu zobowiqzany jest do wniesienia wadium w
wysokoSci1 800,00zl (slownie:tysi4c osiemsetzNotych00/100).
Wadium wnosi sig przed uplywem terminu skladaniaofert.
Wadium moze byd wnoszone w pieni4dzu, porEczeniachlub gwarancjachbankowych oraz
gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieni4dzu wplaca sig: w kasie PrzedsiEbiorstwaWodoci4g6w i
Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna1, 05-200 Wolomin (poniedzialekgodz. 9.30 - 11.00,
wtorek, Sroda,pi4tek godz. 8.00 - 14.00),ul. Ogrodowa 13 (poniedzialekgodz. 12.0016.00,czwartekgodz.8.00- 14.00)- informacjeo godzinachotwarciakasy zamieszones4
w siedzibie sp6tki lub na stronie internetowej www.pwik.wolomin.pl - lub przelewem na
rachunek bankowy Zamawiaj qcego:
BANK PEKAO S.A. O/Wolomin na rachuneknumer

13124063351111000051309923
(z dopiskiem:,,Wadium- przetarg nieograniczony- Konserwacjai czyszczenie
separatordw
wdddeszczowych
PWLKSp.z o.o.W/olomin"
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4.
5.

6.
a.
b.
c.

1.

a)

b)
c)
d)
e)
0
2.

3.

Zamawiajqcy niezwlocznie zwraca wadium po rczstrzygniEciu lub po wycofaniu siq
Wykonawcy z postgpowaniao zam6wienie.
Wykonawcy, kt6rego Oferta zostalawybrana jako najkorzystniejsza,Zamawiajqcy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zam6wienia oraz wniesieniu
zabezpieczenianaleZytego wykonania umowy, jelelij ego wniesienia Z4dano.
Zamawiajqcy zatrzymuje wadium, jeaehwykonawca, kt6rego oferta zostalawybrana:
Odm6wil podpisania umowy na warunkach okreSlonychw Ofercie lub za ceneustalon4w
przetargu,
wykonania umowy,
Nie wni6sl wymaganego zabezpieczenianale?ytego
Zawarcie umowy w sprawie zam6wienia stalo siE niemozliwe z przyczyn lez4cych po
stronie wykonawcy'
Rozdzial rX
Z abezpieczenienaleivte go wvkonania umowv
Przed podpisaniem umowy Oferent dostarczy Zamawiajqcemuzabezpieczenienale?ytego
wykonania umowy w wysokoSci 5 % zaoferowanej ceny (znaliczonym podatkiem VAT)
w jednej zponilszych wymienionych form:
pieni4dzu- przelewem na rachunekZarnawiaj4cegow banku
BANK PEKAO S.A. O/Wolomin na rachuneknumer
13 t240 6335tl11 0000 51309923
wporgczeniachbankowych,
w gwarancjachbankowych,
wgwarancjachubezpieczeniowych,
w zastawachna papierachwartoSciowychemitowanych,
oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego, na zasadachokreSlonych w odrEbnych
przepisach.
Zanawiajqcy zwr6ci I00 % zabezpieczeniaw terminie 30 dni od dnia wygaSniEciaumowy
z powodu uptl'wu czasu na jaki zosta\azawartai :uznaniaprzez Zamawiai4cegoci424cych
na Wykonaw cy zobowiqzari umowny ch za nale?ycie wykonane.
Koszty dokonania zabezpieczeniai jego zwrotu obciqzajqOferenta.
Rozdzial X

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
a)
b)
c)
d)
9.

Informacie dotyczgcemieisca, terminu skladsnia. otwarcia Ofert oraz zwiq.zaniaOfertq
Termin skladaniaOfert uplywa 13.04.2012godn tP.
Oferty naleay zloty1 w siedzibie PrzedsipbiorstwaWodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Wolominie ul. Graniczna 1 w sekretariacie.
Oferty zlohone po termini e zwraca siE bez otwierania po uplywie terminu .vqvznaczonego
do skladaniaOfert.
Termin zwrqzaniaOfertEwynosi 60 dni.
Bieg terminu rozpoczynasiq wraz z uplywem terminu skladaniaOfert.
Otwarcie Ofert jest jawne i nastqpi Aiia 15.01.2012godn 11@w siedzibie Zamawiajqcego
przy ul. Granicznej 1 w Wolominie.
Wszyscy zainteresowani mog4 byi obecni przy otwieraniu Ofert. W przypadku
nieobecno6ci Wykonawcy przy otwieraniu Ofert, Zamawiajqcy przeSle Wykonawcy
informacjEzotwarcia Ofert na jego pisemnywniosek.
Podczasotwarciazostan4ogloszone:
sklad komisjiprzetargowej,
kwota jak4 Zamawiajqcy zamierzaprzezrLaczytna sfinansowaniezam6wienia
rtazry i adresyOferent6w,
ceny ofert, terminu wykonania zam6wienia.
Oferty zostanq sprawdzone czy zostaly sporzqdzonezgodnie ze specyfikacj4 istotnych
warunk6w zam6wienia.
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Zamawtajqcy przyzna zam6wienie Oferentowi, kt6rego oferta spelnia wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia oraz zostala uznana
zanqkorzystniejsz4.
11. W toku oceniania ofert Zamawiajqcy moze zazqdat od Oferent6w udzielenia wyja6niet'r
dokument6w potwierd zajqcych spelnieniewarunk6w.
12. Postgpowanieo zam6wienie uniewaZniasig, gdy:
nie wplynElaLadna oferta nie podlegajqcaodrzuceniu,
a)
cena najkorzystniejszej oferty przeltacza kwotE, kt6r4 Zamawnlqcy mohe przeznaczyt na
b)
reahzacjEzam6wienia,
wystqpila istotna zmiana okolicznoSci powoduj4ca, 2e wykonanie nie leLy
c)
w interesiepublicznym, czegonie mozna bylo wczeSniejprzewrdziel,
postqpowaniejest dotkniEtewad4 uniemozliwiaj4c4 zawarciewu2nei umowy.
d)
13. O uniewaznieniupostEpowantazawiadamiasig niezwloczniewszystkich Oferent6w.
14. W przypadku wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty, zarnawiajqcy zawiadamia
niezwlocznie Oferenta, kt6rego ofertE odrzucil, podaj4c uzasadnieniefaktyczne i prawne
wykonanej czynnoSci.
Rozdzial XI
10.

1.
2.
3.

4,

5.

Umowa
Zamawiajqcy zav,ftzez Wykonawc4 umowQ, w terminie nie kr6ts4rrn niz 5 dni od dnia
pr zekazaniazaw iadomieni a o wyb orze najko rzystni ejszej oferty.
Wybrany Oferent ma obowi4zek skontaktowa6 siE w terminie do 5 dni od momentu
powiadomienia go o wybraniu oferty.
Zarnawiqqcy powiadomi wybranego WykonawcE o miejscu i terminie podpisaniaumowy.
Osoby reprezentuj4ceWykonawaeprzy podpisyrvaniuumowy powinny posiadadza sob4
dokumenty potwierdzajqceich umocowanie do podpisaniaumowy, o ile umocowanieto
nie bgdzie wynika6 z dokumentow zalqczonychdo oferty.
Umowa zostaniezawartanaokres36 miesigcyod datyjej podpisania.Realizacja
pierwszegoprzegl4du rozpoczniesiEw trzecim kwartale 2012 roku po wczeSniejszym
uzgodnieniu terminu z Zatnawiajqcym.
Projekt umowy stanowi dodateknr 5 do SIWZ. W projekcie umowy zostanie.vqYznaczona
wysokoS6kar umownychztytulu niewykonania lub nienaleZytegowykonania umowy.
Rozdzial XII

1.
2.

3.
4.

Odwolsnia
Pouczenie o Srodkach odwolawczych przysluguje Wykonawcy w toku postEpowaniao
udzieleniezam6wienia.
Oferentom, kt6rych interes prawny doznil, uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiajqcego zasad okreslonych w SIWZ, przysluguje odwolanie skierowane
do Zamawiaj4cego.
Odwolanie nale?y wnieS6 nie pSfuniej niz w ci4gu 7 dni od ogloszenia wyniku
postgpowania.
Zanawrajqcy rozpatrzy odwolanie w ci4gu 7 dni od zNoZemai udzieli odpowiedzi na
piSmie.
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Dodatek nr I do SIWZ
Opis techniczny

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
,,Konserwacja i czyszczenieseparator6w w6d deszczowychoraz wsp6lpracujqcych z nimi
separator6w na terenie miasta Wolomin w latach 2012-2014'

Przedmiotemzam6wieniajest przeglqdeksploatacyjnyseparator6wi osadnik6w oraz odbi6r i
utylizacja odpad6w niebezpiecznych o kodzie 13 05 08, powstajqcych w wyniku tej uslugi w
iloSciokolo 150 m3/rok.
W trakcie trwania umowy zostanq zrealizowzne trzy przegl4dy i czyszczenia
Pierwsry z nich zostanie zrealizowany w trzecim lrwartale 2012 roku, po uzgodnieniu
dokladnego terminu z Zamrwiaj4cym, nastppny odbgdzie sip za rok od pierwszego,a trzeci
w rok po drugim.
Szczeg6lowyzakresobowi4zk6w Wykonawcy obejmuj e:
1.
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu (w zakresie wynikaj4cym z potrzeb
zam6wienia) oraz zabezpieczeniemi oznakowaniemterenu uslugi;
2.
Usunigcie zgromadzonychw separatorzezwiqzk6w ropopochodnych,osadu i wody;
3.
UsuniEciezawarto(ciosadnik6w;
4.
Oczyszczeniei osuszenieposzczeg6lnychelement6wseparatorai osadnika;
Ewentualne wykonanie innych prac konserwatorskich, niezbgdnych dla prawidlowego
5.
dzialaniaseparator6wi osadnik6w;
Transport odpad6w do neutralizacji - substancje uznane za mebezpieczneza pomoc4
6.
specjalistycznego pojazdu, spelniaj4c wymagania ADR (transport material6w
niebezpiecznych);
Przekazarie odpad6w do zahJadowzajmt4qcych sig ichfiylizacjq
Rozladuneki utylizacj a substancji niebezpiecznych;
Naprawa urzqdzeh kanalizacyjnych i drogowych (w tym innej infrastruktury), w
przypadku wystqpienia awarii w trakcie prowadzonychprac konserwacyjnych;
Uporz4dkowanieterenu wok6l separator6wi osadnik6w;
Napelnienieseparatoraczyst4wod+ uz do przelewuna wylocie;
Wykonanie badah Sciek6w deszczowychprzez laboratorium posiadaj4ce akredytacjq na
wyl otach separator6w (po wykon aniu czy szczenia);
Sporz4dzeniedokumentow zwiqzanychz konserwacj4separatorai osadnikaoraz odbiorem
odpad6w niebezpiecznych (wymaganych prawem) i niezwloczne przekazanie ich
Zarnawiajqcemu(Wykonawca zobowiqzany jest do sporz4dzeniaprotokolu czyszczenia
urzqdzeh i odbioru odpad6w oraz zalqczy(, Kartg Przekazanra Odpadu). Wykonawca
zobowiqzt$e sig do wykonania wpis6w w Ksi4Zce eksploatacji separator6w substancji
ropopochodnych,potwi erdzajqcych wykonanie uslugi.

14. Zamawialqcy ma prawo kontroli jakoSci wykonywanych uslug oraz sprawdzenie
przepisamiprawa.
zgodnoSci
z obwtqzuj4cymi
Przed zloLeniem Oferty Oferent musi dokonad wizji terenowej przy udziale
przedstawiciela Zamaw iajQcego.
Wykonawcaw OfercieprzedstawiacenEza I m' ,kt6ra zawierukoszt przeglEdu,czyszczenia,
transportui utylizacjiodpad6w.
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W trakcie trwania gmowy zostan4 zrealizowane trzy podstawowe przegl4dy i czyszczenia
pierwszy z nich zostanie zrealizowany w trzecim kwartale 2012 roku, po uzgodnieniu
dokladnegoterminu z Zamawiajecyffi, nastppny odbEdziesiq za rok od pierwszego, a trzeci za
rok od drugiego.
JednoczesnieWykonawca w okresie trwania umowy przeprowadzi dodatkowe ttzy przegl4dy
eksploatacyjne:jeden w I p6lroczu 2012 roku, drugi w I p6troczu 2013 roku a trzeci w I
p6lroczu2014 roku.
Usluga traktowana bEdzie za wykonan4 w momencie podpisania przez Zamawraiqcego
protokolu odbioru prac i bgdzie to przeslank4do wystawienia faktury.
je
Wykonawca rozpocznieprace w terminie 14 dni od dnia wyslania zam6wienia oraz ukoriczy
w terminie 2l dni od daty rozpoczEcia.
Zamawiajqcywymaga aby przedmiot zam6wienia reahzowany byl zgodnie z obowiqzuj4cymi
:
przepisami,w szczeg6lnoSci
- RozporzqdzeniemMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia26 wrzesnia 1997 r. o og6lnych
i higieny pracy (Dz.rJ.22003 r. Nr 169, poz' 1650ze zm');
przepisachbezpieczehstwa
- Rorporrqdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenneji Budownictwa z dnia I pu2dziernika
1993r. w sprawie bezpieczehstwai higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
siecikanalizacyjnej(Dz. U. Nr 96 poz.437);
- Ustawy z dnia27 kwietma 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska(Dz.IJ. z 2008 r. Nr 25, poz.
150ze zm.);
- Ustawy z dnia27 kwietni a200I r. o odpadach(Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243ze zm.).
kanalizacji
Wykonawca bEdzie wykonywal prace zgodnie z instrukcj4 obslugi i konserwacji
na terenie Miasta
deszczowej producenta oraz utzqdzeh oczyszczajqcychScieki deszczowe
Wolomina.
wykonywane
Powierzone do wykonania prace skladaj4ce siQ na przedmiot zam6wienia bpd4
zasadBHP i PPOZ'
przezwykonawcQ,jego sprzgtem inarzg
"iami,zzachowaniem w przeci4gu 48 godzin' po
Wykonawca zobowi4zuje sip do bezz'nNocznejinterwencji
pisemnej lub
wczesniejsrym powiadomieniu przez Zmawiajqcego(powiadomienie w formie
faksu) o nagtych awariach podcryszczalni sciek6w deszczowych.
Szczeg6lowywykaz lokalizacji i objgtoScicrynnej poszczeg6lnychseparator6w i osadnikrfw
sieci
znajduje sig w tabeli nr | ,,Zestawienie separator6w i osadnik6w na miejskiej
kanalizacji deszczowejna terenie miasta Wolomino''
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Tabela nr I - Zestawienieseparator1w i osadnikdw na miejskiej sieci kanalizacji deszczowejna
tereniemiasta Wolomin.

Lp.

I

2.
3.

4.

5.

6.

Urz4dzeniei jego
lokalizacja

Typ separatora

Separator
AWAW SKSOO
2 sztuki
Separator
AWAS SK800
ul. Wasia
1 sztuka
PUR-K-2O0a2800Q:2001/s
prod.PUR- AQUA
ul. Sokola
1 sztuka
Separatorzintegrowanyz
osadnikiemPUR-Kul. Parkowa
100(11200)
Q:100l/s,
prod.PUR-AQUA
1 sztuka
PUR-K-I00 s2000Q:l 001/s
prod.PUR* AQUA
ul. Lesion6w
I sztuka
Separator
PUR-K-100 a2500
Q:1001/s
ul. 1-goMaja
prod.PUR- AQUA
1 sztuka
Separator
NAVOTECH
s2800
ul. tr-ukasiewicza
Q=50I/s
I sztuka

ul. Rolna
- Przepompownia
w6d deszczowvch

ObjgtoSd
czynna
separatora

Im'l
t4
t2

Odrpbny
osadnik

Osadnik
2 sztukr
Osadnik
I sztuka

Obj9to56
czynna
osadnika

Im']
10

8

10

I6

6

10

10
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Dodateknr 2 do SIWZ
Wz6r formularzaofertv

(pieczgiadresowa
firmy oferenta)

OFERTA
Zamawiajqcyz
PrzedsigbiorstwoWodoci4g6wi Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna1,05-200Wolomin
tel.lfax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58
Dane dotycz4ceoferenta:
Nazwa:.
Siedziba:
Nr telefonr.r/fax:...
Nr NIP.
Nr REGON
Skladamyniniejsz4ofertp na:
,rPrzeglqd eksploatacyjny oraz czyszczenie separatordw i osudnikdw, odbidr i utylizacja
odpaddwpowstajqcych w wyniku uslugi w latach 2012-2014'
Ceng uslugi (ryczalt) za 1 m3 naleLypodad lqcznie zkosztami poSrednimi tj. przeglqd,
czyszczenie,transp ort, utylizacj a.

Oferujemyusluggspelniaj4c4wymagania
SIWZ za I mt:
............21

WartoSi netto
(slownie:
W a r t o Sp6o d a t k u
VAT

(slownie:

:zl)
.......................................................
l)

WartoSibrutto
(slownie:
Termin zwiqzaniaofert4 60 dni. Bieg terminu rczpoczynasiE wraz z uplywem terminu skladania
ofert.
Oiwiadczamy, ie:
I . Zapoznaliimy siq ze specyfikacjq istotnych warunk6w zam1wienia i nie wnosimy do niej zastrze2ey't.
2. Akceptujemywskazanyw SIIVZ czaszwiqzania ofertq.
3. liladium w kwocie
zostalo wniesione w formie
4. Zapoznaliimy siq z projektem umowy i nie wnosimy do niego 2adnych uwag, w przypadku wyboru naszej oferty
zobowiqzujemysiq do za,uarcia umowy na wyiej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajqcego.
5. Integralnqczqiciqof"rty tq"wszystkiezalqczniki do ofertywymaganew specyfikacjijako niezbqdne.

Mieisce i data.........
Podpisosobylub osdbJigurujqcych w rcjestrach lub wpisie do ewidencjilub we wlaiciwym pelnomocnictwieupruwnionych do zaciryania
7,obowiqlafi
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Dodatek nr 3 do SIWZ
Wz6r oSwiadclenia

(pieczq't,adresowafi rmy oferenta)

OSwTAoCZENIE

Przystgpuj4c
do postgpo**,liuw sprawieudzieleniazam6wieniana
separatordw i osadnikdw, odbilir i utyli{cja
,Przeglqd eksploata*.yjnyoraz cbJ,szczenie
odpaddwpowstajqcychw wyniku tlslagiw latach2012-2014'

ze:
oSwiadczam,
zapoznalemsig ze specyfikacj4istptnych warunk6w zam6wieniai nie wnoszQzastrzehert
oferty.
uzyskalemkonieczneinformacjei liiryjaSnienia
do przygotowania

Po@is osoby lub osdbJigurujqqckw

rejestach lub,wpisie do ewidencji lub wewlaiciwympelnomocnictwie

uprawnionych do zaciryarlla

zohowi4zari

Predsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o.
,frzegl4d eksploatacyjry oraz czyszazenie separator6w i
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odbi6ri utylizacjaodpad6w

(pieczEdadresowafirmy oferenta)

OSwTIUCZENIE
o braku podstawdo rvykluczenizzudzialaw postgpowaniu

przeze
firmy
w imieniureprezentowanej
4nnie

....'.......,....'..i..

ofviadczam,2e:
nie podlegamy wykluczeniu z pQstqpowania na podstawie przeslanek zawartych w $ 1 0
Sp. 4 o.o.
Regulaminu Udzielania Zan6wiefiprzez PrzedsigbiorstwoWodoci4g6w i Kanalizacji Sp

z siedzib4wWolominie.

Podpisosobylub osdbfigurajqcych w rejestrachlu$ wpisie do ewidencjilub we wtalciwym pelnomocnictwieuprawnionych do zaciqga\ia
zobowiqzafi

Pzedsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o.
,.Przegl4d eksploatacyjny oraz czyszc?-enie separatorOw i osrldnikdw

Dodateknr 5 do SIWZ
Wz6r umowv

(pieczgiadresowa
firmy oferenta)

UMOWA nr.............
na przegl4deksploatacyjnyorazczyszczenie
separator6wi osadnik6w,odbi6r i utylizacjaodpad6w
powstaj4cych
w wyniku uslugi
(dalej zwanaUmowq)
zawarta w dniu

........ r. w Wolominie pomigdzy

reprezentowanymprzez:

zwanym dalej,,ZLECENI
OBI ORC{',
a

PrzedsipbiorstwemWodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibqw Wolominie, przy ulicy
Grantcznej 1, wpisanym do rejestru przedsiEbiorc6wS4du Rejonowego dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego, pod numerem KRS
0000002980, NIP 1250005499, posiadaj4cym kapital zakJadowy 63 914 500,00 zl.,
reprezentowanymptzez:
Roberta Swi4tkiewicza * Pr ezesaZarzqdu,
Woj ciechaJankowskiego- Czlonka Zarzqdu
zw anym dalej,,ZLECENI ODAWC,{".
Na podstawie dokonanegoprzez ZleceniodawcQwyboru Oferty ZleceniobiorcQw postQpowaniu
o udzielenie zarn6wienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o
postEpowanie wewngtrznego Regulaminu Udzielenia Zarct6vmen,zostala zawarta umowa
nastgpuj4cejtreSci:

$1
Zakres Umowy

1.
2.
J.

4.

5.

Zleceniobiorca zobowiqzuje siE do wykonania na tzecz Zleceniodawcy ,,Przedmiotu
Zam6wienia" p.t.: ,,Przeglqd eksploatacyjny oraz czyszczenie separstordw i osadnikdw,
odbifr i utylizacja odpaddwpowstajqcych w wyniku uslugi w latach 2012-2014'
Zleceniobiorca zobowiqzuje sig przegl4drl, azyszczeniatransportu i utylizacji odpad6w z
separator6wi osadnik6w okreSlonychw dodatku nr I do SIWZ.
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zostal opisany w dokumentacji zawrqzanejz
postgpowaniemo udzielenie zam6wieniaoraz w ZaNqcznikunr 2 do Umowy.
Zleceniobiorca oSwiadcza, iz dysponuje zapleczem technicznym i osobowym
umozliwiajqcymmu naleZytewykonanie niniejszejUmowy. ZleceniobiorcaoSwiadcza,2e
posiada wszelkie dokumenty formalno-prawne zwiqzane z prze;wozem, przyjqciem i
utylizacjqodpad6w, w szczeg6lnoScistosownedecyzje administracyjne i pozwolenia.
Zleceniobiorca przyjmuje na siebie calkowitq odpowiedzialnoSi za przeglqd, ezyszczenie,
transport i utylizacjE odpad6w zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami
niniejszejUmowy.
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6.

Zleceniobiorca ponosi calkowit4 odpowiedzialnoS6za bezpreczeistwo transportowanych
odpad6w. Odbiorca odpad6w zobowiqzqe siE zagospodarowa6je w spos6b zgodny z
powszechnieobowi4zuj4cymi przepisami prawa.

$2
1.
2.

a
J.

Terminrealizacjiamory
Umowa zostaje zawartana czasokreSlony,na 36 miesiqcy hczqc od dnia podpisania
umowy.
Realizacja pierwszego przegl4du odbgdzie siQ w trzecim kwartale 2012 roku po
uzgodnieniu doktradnegoterminu ze Zleceniodawc4 nastgpny zostanie z realizowany za
rok od pierwszego przegl4du, a trzeci dwa lata od pierwszego przegl4du po uzgodnieniu
terminu ze Zleceniodawc4 (wszystkie trzy przegl4dy w trzeci kwartale kazdego roku
trwania umowy).
Szczeg6lowyplanrealizacji zam6wieniazostal okre6lony w dodatku nr 1 do SIWZ.

$3
Realizacja amowy
1.

Zleceniodawca ustali z Zleceniobiorc4 telefonicznie na numer
termin wykonania uslugi, a nastEpnie potwierdzi zam6wienie faksem na numer

2.

Zleceniobiorcazobowi4zuje siq do rozpoczgciaprac w ci4gu 14 dni od dnia wyslania faksu
przez Zleceniodawceoraz wykonai uslugg w ci4gu 2l dni od dnia rozpoczEciaptac.
Zleceniobiorca zobowiqzuje sig zrealizowa1 zam6wienia zgodnie z obowrqzujqcymi
przepisamiprawa oraz postanowieniamininiejszej umowy.
Zleceniodawca ma prawo kontroli jakoSci wykonywanych uslug oraz sprawdzenie
zgodnoSciz obowiqzuj4cymi przepisamiprawa.
Po wykonaniu uslugi Zleceniobiorca zobowi4zuje siE do przystqpienia do odbioru prac z
udzialem przedstawicieli Zleceniodawcy oraz do sporzqdzeniaprotokolu odbioru z prac
onz sporzqdzeniaKarty Przekazania Odpadu.
Protok6l musi by6 bezwarunkowo podpisany prze obie strony.
Zleceniobiorca dokona wpis6w w Ksi4zce Eksploatacji Separator6w Substancji
Ropopochodnych,potwierdzaj4cychwykonanie uslugi.
Zleceniobiorca zapewnia, 2e wymogi zawarte w $3 niniejszej Umowy bEdq zawsze
spelnione.
Zleceniodawca uprawniony jest do odst4pienia od niniejszej umowy w razie naruszania
przez ZleceniobiorcQpostanowieri niniejszej umowy pomimo pisemnego,jednokrotnego
wezwania do zaprzestanianaruszef. Prawo odstqpienia od umowy Zleceniodawcy moZe
rcalizowat w terminie 6 miesiqcy od daty wezwat'ia do zaprzestanianaruszef.

3.
4.
5.

6.

8.
9.

$4
lYynagrodzenie
l.

2.

WysokoSi wynagrodzenia za wykonanie ,,Przedmiotu Zam6wienia", Strony ustalaj4 na
podstawie Oferty Zleceniobiorcy.
W okresie obowi4zywania umowy odbi6r lm" odpadu wraz z kosztami poSrednimi (w
przeglqdem, czyszczeniem,transportemi utylizacjfl bEdziewynosil:
szczeg6InoSci
zl

netto

VAT
(slownie

otych)

zl

brutto
(slownie

.....zlotvch)
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3.

+.

5.

Wynagrodzenie(cena Oferty) jest cen4 ryczattow4 stal4 do korica trwania umowy nalezn4
Zleceniobiorcy za wykonanie caloSciprzedmiotu zam6wienia i obejmuje wszelkie koszty
zwrqzanez wykonaniem przedmiotu umowy.
Faktura zostanie wystawiona w 14 dni od dnia bezwarunkowego podpisania przez
obydwie stronyprotokolu odbioru.
Zaplata v,rynagrodzeniaza realizacjp umowy nastq)i przelewem na konto Zleceniobiorcy
w terminie

od otrzymaniaprawidlowowystawionejfakturyVAT.

ss
Zabezpieczenienaletytego wykonania umowy

1.

wykonania
umowy
Zleceniobiorca wnosi
zabezpieczenie nale?fiego
w wysokoSci5 %ov'rynagrodzeniaumownego brutto za przedmiot wykonania umowy,
przyjmuj4cjako wartoSdbazowq45Om3odpadu(iloS6przewidzian4do odebraniaw ci4gu
3 lat)tj.:
zl
slownie:
. . .z l
Zabezpieczenie
w formie

2.

nale?ytego

wykonania

umowy

zostalo

wnleslone

Zleceniodawca zwroci I00 % zabezpieczeniaw terminie 30 dni od dnia wygaSnigcia
umowy z powodu uplywu czasu na jaki zostala zawarta i uznania przez Zleceniodawcg
ciqhqcychnaZleceniobiorcyzobowiqzahumownychzanale?yciewykonane.

s6
Kary umowne
L
a)

ZleceniobiorcazaplaciZleceniodawcykary umowne:
za op62nieniew rczpoczEciuprac lub w wykonaniuuslugi w wysokoSci0,3 o/owartoSci
brutto odbioruza ku2dy dzien opoinienia
zl,

f1

b)

2.

3,

4.

przyjmuj4c iloS6 odpad6w do odebraniaw ci4gu roku 150m ' .
za odstqpienie od umowy przez kt6rqkolwiek ze stron, z przyazyn, za kt6re
odpowiedzialnoS6ponosi Zleceniobiorca I0% za warto56 brutto niezrealizowanych
odbior6w w stosunkudo iloScibazowei 450 m3.
Zleceniodawca zaplaci Zleceniobiorcy karg umown4 za odstqpienie od umowy przez
Zleceniodawce z przyczyn lezqcych po jego stronie w wysokoSci 10 % wartoSci brutto
niezrealizo**y.h n.lug w stosunkudo iloSci bazowej,przyjmqqc 150 m3/rok.
Strony zgodnie postanawiaj4 2e zaplatakary umownej nastqpi w terminie 7 dni od daty
wystqpienia z Zqdaniem zaplaceniakary przez uprawniona stronE. W razie op6Znienia
Zleceniobiorcy w zaplacie, Zleceniodawca moze potr4ci6 naleZ;nqmu karE z dowolnej
naleznoSciprzysluguj4cej Zleceniobiorcy wz glEdemZlec emodawcy .
Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniaj4cego
przenoszqcegowysokoSi kar umownych do wysokolcirzeczywiScie poniesionej szkody.

$7
Zmiany w umowie
Zmiany niniejszej umowy wymagaj4dla swej wa2noSciformy pisemnej (aneks)pod rygorem
niewaznoSci.
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eksploatacyjny
orazczyszczenie
separator6w
i osadnik6w,odbi6ri utylizacjaodpad6wpowstaj4cych
,,Przegl4d

s8
spory
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Stronybgdqdqzytydo polubownegozalatwieniaspor6wmog4cychpowsta6w zwrqzkuz
Umow4.
przede
W raziepowstaniasporuna tle wykonanianiniejszejumowy stronys4zobowi4zane
wszystkimdo wyczerpaniadrogi postqpowania
reklamacyjnego.
ReklamacjE
wykonuje sig poprzezskierowaniedrugiej Stroniekonkretnegoroszczeniana
piSmie.
siEdo
Strona,do kt6rej wplynqloroszczeniema obowi4zekdo pisemnegoustosunkowania
zgloszonego
toszczeniaw terminie7 dni roboczychod daty zgloszenia.
W razieodmowy uznaria roszczenia.wzglgdnienie udzieleniaodpowiedziw terminie,o
kt6rym mowa w ust. 4, zainteresowana
Stronauprawnionajest do wystqpieniana drogg
sEdow4.
bpdqprzez s4dpowszechny
Wszelkiesporywynikaj4cez niniqszej umowy rozstrzygane
miej
Zleceniodawcy.
wlaSciwy
scowodla

s14
maj4 przepisyKodeksu

r.

w sprawachnieureguro
**,r":'Tii:::::;stosowanie
Cywilnego.

2.

Wszelkie reklamacje zwiqzanez wykonywaniem niniejszej umowy Zleceniodawcawinien
zglaszacdo Zleceniobiorcy na piSmie, w terminie do 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia
bEdqcegopodstaw4do wszczqciapostqpowaniareklamacyjnego.
Strony zobowiqzq4 siE wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kaZdorazowej
zmianie adresu wskazanegow niniejszej Umowie. Dorgczenie pod adres wskazany ptzez
Stronq,w przypadku odeslaniazwrotnego przezpocztg przesylki wyslanej na podany adres
uwtza siE za skutecznez uplywem si6dmego dnia,liczqc od dnia nastqpuj4cegopo dniu
wyslania, jezeli przesylka nie zostala podjEta pruez adresata,bez wzglgdu na przyczyne
niepodjgcia.

3.

Adres)' do doreczeri:
ZLECENIOBIORCA:

ZLECENIODAWCA:
Przedsigbiorstwo
Wodoci4g6wi KanalizacjiSp.z o.o.
ul. GranicznaI
05-200Wolomin
4.

5.
6.

W przypadku wyst4pienia trudnoSci z interpretacjE umowy Zleceniobiorca
t Zleceniodawcabgd4 sig posilkowai postanowieniamioferty i specyfikacji istotnych
warunk6wzam6wienia.
po 1 dla kazdejze Stron.
UmowEsporz4dzono
w 2jednobrzmi4cychegzemplarzach
Zalqcznikistanowi4ce
integraln4czgSd
niniejszejumowy:
Zalqcznlknr 1 - Oferta Wykonawcyz dnia
nr 2 - Opis Techniczny Przedmiotu Zanow ienta
ZaNqcznik

ZLECENIOBIORCA

ZLECENIODAWCA
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Dodatek nr 6 do SIWZ
Wz6r upowaZnienia

(pieczEd
adresowa
firmy oferenta)

UPOWAZNIENIE
Nazwa:
Siedziba:
Adres:
Telefony:
Miejscerejestracjilub wpisu do ewidencji:.....
Upowa2nionym przedstawicielemdo uczestnictwaw przetargu,podpisywania oferty oraz innych
dokument6w zwiqzarrychz postEpowaniemw sprawieudzielenia zam6wieniana
,rPrzeglqd eksploatacyjny oraz czyszczenie separatordw i osadnikdw, odbidr i utylizacja
odpadtiwpowstajqcych w wyniku aslugiw latach 2012-2014"
i podejmowania decyli w imieniu firmy jest:

1.

2.

jego
upowaznionych przedstawicieli
Upowazniamy Zartawiajqcego, lub
do przeprowadzeniabadafi,maj4cychna celu sprawdzeniedoSwiadczef,dokument6w
wszystkichaspekt6wzgloszonqoferty.
informacjiorazdo wyjaSnienia
i przedstawionych
Deklarujemy, 2e wszystkie oSwiadczeniai informacje zamieszczonew ofercie
r zalqcznikachs4aktualnei kompletne.

Potlpis osoby lub osdb Jigurujqcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlaiciwym pelnomoenictwie uprawnionych do
zaciqgania zobowiqzart
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Dodateknr 7 do SIWZ
zrealizowanych
Wykaz
zam6wieri

(pieczq6adresowafirmy oferenta)

WYKAZ WYKONANYCH W CIAGU CZTERECH LAT USLUG NA,,Przegl4dy
eksploatacyj,neoraz czyfzczenieseparator6wi osadnik6w" (min. 2 uslugi)
Nazwa:.
Siedziba:
Adres:
Telefony:

Podpisoaobylab osdbJigur4jgeh
zobowiqmfi

..,.....

w rejestrachlulwpisie da ewidencjilub we wlalciwym pehromacnictwieuprawnionych do zaciqgania
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