
L.dz. 1580/2020
       
                  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. 18-100 Łapy, ul. Płonkowska 44, tel/fax
(85)7152851 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na
sukcesywną  dostawę  flokulantu  emulsyjnego  lub  proszkowego  do  odwadniania  osadu
ustabilizowanego tlenowo  w Oczyszczalni Ścieków w Łapach.

Postępowanie  prowadzone  będzie  zgodnie  z  regulaminem  udzielania  zamówień
sektorowych w zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. stanowiącym załącznik do
uchwały  nr  5/13  Prezesa  Zarządu  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  zo.o.  z  dnia
11.02.2013 w trybie przetargu nieograniczonego.   

1. Opis przedmiotu zamówienia – dostawa:               
a) Przedmiotem  zamówienia  jest  sukcesywna  dostawa  flokulantu  emulsyjnego  lub
proszkowego  do  odwadniania  ok.  700  Mg/rok  suchej  masy  osadu  ustabilizowanego
tlenowo  na prasie ślimakowej  typu HUBER RoS3Q620  w Oczyszczalni Ścieków w Łapach.
b) Zużycie flokulantu do odwadniania osadu przefermentowanego nie może być wyższe niż
20 g suchej masy emulsji lub proszku/kg suchej masy osadu.
c) Zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym nie może być niższa niż 15%.
d) Zawiesina ogólna w odcieku poniżej 300 mg/l, a odciek nie może wykazywać tendencji
do pienienia się,
e) Wykonawca zapewni dostawy flokulantu w kontenerach ok. 1000 kg wyposażonych w
zawór umożliwiający podłączenie do istniejącej instalacji zamawiającego lub paletach po  ok.
1000 kg proszku w workach po ok. 25 kg .

Oferty niespełniające powyższych oczekiwań  i efektów określonych w pkt.1 ppkt. b, c, d
i e zostaną odrzucone.

  Próby techniczne:

1) W celu potwierdzenia, że oferowany flokulant odpowiada wymaganiom określonym 
    przez Zamawiającego Wykonawca przed złożeniem oferty powinien   dokonać na własny
    koszt laboratoryjnego doboru flokulantu do własności osadów. Potwierdzeniem doboru
    flokulantu będą próby w skali technicznej przeprowadzone przez Zamawiającego.

2) Próby techniczne będą przeprowadzone według harmonogramu ustalonego przez  
    Zamawiającego oraz przy wymaganych parametrach technicznych i technologicznych  
    urządzeń:
    - natężenie dopływu osadu podanego na prasę – nie mniej niż 7 m3/h (parametr do 
    regulacji),
    - zawartość suchej masy w osadzie podawanym do odwodnienia: wynosi ok. 3 %
3) Wykonawca  zobowiązany  jest  zgłosić  się  do  Zamawiającego  (e-mail:
laboratorium@zwiklapy.pl,  Tel.  857152851)  w  sprawie  ustalenia  szczegółów i
harmonogramu prób technicznych najpóźniej do dnia 16.12.2020 roku. Potwierdzenie
zgłoszenia e-mail:  laboratorium@zwiklapy.pl                                  

4) Wykonawca dostarczy na własny koszt na próby techniczne co najmniej 50 kg 
   dobranego flokulantu lub 25 kg proszku. Termin dostawy dobranego flokulantu (proszku)

na próby najpóźniej do dnia 21.12.2020 roku.
5) Z przeprowadzonych prób technicznych będzie sporządzony protokół podpisany przez  

   Zamawiającego i Wykonawcę. Protokół stanowi załącznik do oferty (zał. nr 5).
6) Wykonawca nieobecny przy próbach technicznych odbierze protokół w siedzibie  

    Zamawiającego od osoby uprawnionej do kontaktów z oferentami i podpisze go.  

1

mailto:laboratorium@zwiklapy.pl


    Odmowa podpisania protokółu będzie traktowana jako niespełnienie wymogów siwz.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony flokulant do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. 18-100 Łapy, ul. Płonkowska 44.

SIWZ  zawiera  maksymalne  ilości  dostaw.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do
odbioru mniejszej  ilości  flokulantu w zależności  od potrzeb Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach.                                                

Cena  powinna  zawierać  koszt  transportu  i  rozładunku  flokulantu  na  terenie  Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 18-100 Łapy, ul. Płonkowska 44. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

3. Termin wykonania zamówienia:  
Dostawy będą realizowane na zamówienie telefoniczne lub za pomocą poczty elektronicznej
na wskazany adres email, sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Okres  realizacji  każdego  zamówienia  nie  może być  dłuższy niż  5  dni  od  dnia  złożenia
zamówienia. Wymagane jest pisemne potwierdzenie przyjęcia każdorazowego zamówienia.

4.  Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny
spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 
1) posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
3) znajduja się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia . 

Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  warunków  na  podstawie  złożonych  przez
Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji.  Ocena
spełniania  w/w  warunków  dokonana  zostanie  zgodnie  z  formułą  „spełnia/nie  spełnia”  w
oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty dokumentach. Z treści dokumentów
musi  wynikać  jednoznacznie,  że  w/w warunki  wykonawca  spełnia.  Zamawiający  wezwie
Wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli  oświadczeń  i  dokumentów
potwierdzających spełnienie  warunków udziału  w postępowaniu  lub,  którzy  złożyli  oferty
zawierające  błędy,  do  ich  uzupełnienia  w  wyznaczonym  terminie,  chyba,  że  mimo  ich
uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

 5.Dokumenty wymagane od Wykonawców 

1 Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa powyżej należy
załączyć:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych powyżej – załącznik nr 2

do oferty.
2. Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunku braku podstaw do wykluczenia z

postępowania o udzielenie zamówienia należy załączyć:
2.1. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania– załącznik nr 2

do oferty.
3. W celu potwierdzenia, że oferowany flokulant odpowiada wymaganiom określonym przez

zamawiającego należy załączyć:
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   a) protokół z prób technicznych, o których mowa w pkt. 1 SIWZ, 
   b)kartę charakterystyki flokulanta,  zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów,
   c)wymagane przepisami certyfikaty lub oświadczenia świadczące o jakości dostarczonego

flokulantu (w języku polskim).
    Wykonawca może zamiast  zaświadczenia,  o którym mowa w pkt.3 ppkt.b i c, złożyć

równoważne  zaświadczenie  wystawione  przez  podmioty  majace  siedzibę  w  innym
państwie Europejskiego Obszaru gospodarczego.

4. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
a) Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty lub pełnomocnika.
b) Wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt. 2.1. – powinny być złożone

przez każdy podmiot.

5.  Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii  poświadczonej  za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. 

6. Należy załączyć:
  formularz oferty – druk  załącznik nr 1, 
  Formularz cenowy- załącznik nr 3,
  Parafowany i uzupełniony wzór umowy – druk załącznik nr 4,
 Protokół z prób technicznych - druk załącznik nr 5,
  Karty charakterystyk (bezpieczeństwa) dla oferowanego flokulantu, wymagane 

przepisami certyfikaty lub oświadczenia świadczące o jakości dostarczonego 
flokulantu.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów w
niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z orginałem
odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

 5. Opis sposobu przygotowania oferty : 
 ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim na maszynie, komputerze lub

czytelnym pismem 
Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję
wszystkie  strony  oferty  w  tym  strony  wszystkich  załączników  powinny  być

ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w formularzach oferty i podpisane
przez  upełnomocnionego  przedstawiciela  Wykonawcy,  wszystkie  miejsca,  w  których
Wykonawca  naniósł  zmiany  muszą  być  parafowane  przez  osobę  podpisującą  ofertę.
Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z
dokumentów załączonych do niej. 

 oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta 
 oferta  powinna  być  złożona  w  dwóch  nieprzejrzystych,  zamkniętych  kopertach

zaadresowanych  do  Zamawiającego  z  zaznaczeniem  na  zewnętrznej  kopercie  nazwy
zamówienia  publicznego:  "Sukcesywna  dostawa  flokulantu  emulsyjnego  lub
proszkowego  do  odwadniania  osadu  ustabilizowanego  tlenowo  w  Oczyszczalni
Ścieków w Łapach.  Nie otwierać przed 31.12.2020 - godz. 1015" Wewnętrzna koperta
winna być opatrzona dokładnym adresem Wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego
zaadresowania lub zamknięcia kopert Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe
skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną
zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
protestu. 
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6. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w siedzibie zamawiającego 18-100 Łapy,
ul.  Płonkowska 44  do dnia 31.12.2020 r.,  godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie
zamawiającego 18-100 Łapy, ul. Płonkowska 44 w dniu 31.12.2020 r., godz. 1015 .
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania. Przy otwarciu ofert
mogą być obecni uprawnieni przedstawiciele Wykonawców. 

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert .

8. Sposób porozumiewania się: 
a) Wszelkie  oświadczenia,  wnioski  i  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiajacy  i
Wykonawca   
przekazują pisemnie lub, e-mail: oczyszczalnia@zwiklapy.pl 
b) Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  przekazane  za  pomocą  faxu
uważa się za  złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i
została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą jest :

Wiesław Oleksiewicz -sprawy proceduralne; 
tel.(85) 715 29 65 w godz. 800 do 1400

Karol Maksimowicz -sprawy merytoryczne  
tel.(85) 715 29 65 w godz. 800 do 1400

10. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE SIĘ  KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY 

      1) Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:

    - cena  zagęszczenia 700 Mg osadu      60%
          - sucha masa po zagęszczeniu               40%

       2) zastosowane wzory do obliczania punktowego
           

Oferowana cena zagęszczenia 700 Mg osadu  - 60 %

        C=cena ofertowa najnizsza/cena rozpatrywanej oferty x 60%

             Uzyskana sucha masa placka po zagęszczeniu 40%
                                     

 S.M.= Sucha masa uzyskana w teście badanej oferty / najwyższa sucha masa osadu 
uzyskana w teście spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert x 40% 

         3) Wynik:
              wynik = C+S.M.

       
      Wyniki będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. Oferta najkorzystniejsza może
otrzymać maksymalnie 100 punktów 
Wygrywa oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

11.  O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  niezwłocznie
Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  podając  nazwę (firmę),  siedzibę  i  adres  Wykonawcy
którego  oferte  wybrano  oraz  cenę  ofertową.  Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie
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zamówienia po przekazaniu wybranemu w toku postępowania Wykonawcy zawiadomienia o
wyborze  oferty  nie  później  niż  przed  upływem  terminu  związania  ofertą.  Zamawiajacy
zawiera  umowę w terminie  nie  krótszym niż  5 dni  od  dnia  przesłania   zawiadomienia  o
wyborze  najkorzystniejszej  oferty.  Zamawiajacy  może  zawrzeć  umowę  przed  terminem
określonym powyżej w przypadku, gdy  w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
złożono tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od
zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  bez
przeprowadzania  ich  ponownej  oceny  albo  unieważnić  postępowanie.Termin  i  miejsce
podpisania umowy wyznacza Zamawiający.    

12. Opis sposobu obliczania ceny oferty . 
 Cena ofertowa stanowi iloczyn ilości oferowanego flokulantu do odwadniania 700 ton

suchej masy osadu przefermentowanego (przy rygorach z pkt.1 pkt.b,c, d i e siwz)  i
ceny  jednostkowej  flokulantu.  Cena  jednostkowa  zawiera  koszt  transportu  i
rozładunku flokulantu w miejscu wskazanym przez zamawiającego na terenie Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.  z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków
oraz ewentualnych upustów i rabatów.

 Cena ofertowa powinna jasno wynikać z załącznika nr 3.  Sumaryczna cena łącznie z
podatkiem Vat jest ceną ofertową, którą należy przedstawić w załączniku nr 1.

 Wykonawca jest  zobowiązany do wypełnienia  i  określenia  wartości we wszystkich
pozycjach występujących w kalkulacji załącznik nr 3. Brak wypełnienia i określenia
wartości jakiejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty. 

 Wprowadzanie przez wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez
zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 Upusty  oferowane  przez  wykonawcę  muszą  być  zawarte  w  cenach

jednostkowych.
 Cena  jednostkowa  po  zastosowaniu  upustu  nie  może  być  niższa  niż  koszty

wytworzenia lub koszty własne.
 Ostateczną  cenę  oferty  stanowi  suma  wartości  netto  kalkulacji  ofertowej,

powiekszona o wartość podatku VAT, czyli wartość oferty brutto.
 Cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku.
 Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.
 Cena  ofertowa  nie  podlega  waloryzacji  do  końca  realizacji  przedmiotu

zamówienia (z wyłaczeniem ewentualnej zmiany stawki podatku VAT).

13. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną zawarte w umowie stanowi zał. nr 4. 

14.Tryb udzielania wyjaśnień 

1. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  siwz.  Pytania
Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy

lub e-mail: oczyszczalnia@zwiklapy.pl
i potwierdzone niezwłocznie na piśmie.

2. Zamawiający  jest  obowiązany  niezwłocznie  (jednak  nie  później  niż  na  2  dni  przed
upływem terminu składania ofert)  udzielić  wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy
pobrali  siwz,  pod  warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  siwz  wpłynął  do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
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terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na
pytania postawione po tym terminie.

15. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert:

 otwarcie ofert jest jawne,
 bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert,  zamawiający  podaje  kwotę  jaką  zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
 podczas  otwarcia  kopert  z  ofertami  Zamawiający  podąje  nazwy  i  adresy

Wykonawców, których oferta jest otwierana oraz ceny oferowane, termin wykonania,
okres gwarancji, warunki płatności podane w ofercie, 

 Wykonawca,  który  nie  będzie  obecny  przy  otwieraniu  ofert  może  wystąpić  do
zamawiąjącego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie
otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy te informacje, 

 oceny  ofert  będzie  dokonywała  komisja.  W  pierwszej  kolejności  ocenie  będzie
podlegało spełnienie warunków forma1nych,

 w  toku  dokonywania  badania  i  oceny  złożonych  ofert  zamawiający  może  żądać
udzielenia przez wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych
przez nich ofert jak i uzupełnienia wymaganych dokumentów, 

 Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, 
 Zamawiający  poprawi  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w tresci oferty
 Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o poprawieniu oferty
 zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że: 
a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,
b) złożenie  oferty  przez  Wykonawcę  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w

rozumieniu    przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
d) oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 
e) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki,
g) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów:
 w odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona

oceny ich ofert zgodnie z pkt. 11 specyfikacji.

16.  Unieważnienie postępowania. 
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy: 

  nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu , 
  cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

  w przypadkach gdy zostały  złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub

wykonanie  zamówienia  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było
wcześniej przewidzieć,

 postepowanie  obarczone  jest  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  umowy  w  sprawie
zamówienia publicznego.

O  unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiajacy  zawiadamia
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równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postepowania pod

upływem termniu składania ofert
2) złożyli  oferty  –  w  przypadku  unieważnienia  postępowania  po  upływie  terminu

składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne
- w przypadku unieważnienia  postepowania  o udzielenie  zamówienia  z  przyczyn

leżących  po  stronie  Zamawiającego,  Wykonawcom,  którzy  złożyli  oferty
niepodlegające  odrzuceniu,  przysługuje  roszczenie  o  zwrot  uzasadnionych
kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania
oferty.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

17.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
niniejszego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  przysługują  niżej
określone środki ochrony prawnej.

17.2 Wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu,  postanowień SIWZ, czynności podjętych
przez  Zamawiającego  w  toku  postępowania  oraz  w  przypadku  zaniechania  przez
Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany, Wykonawca może wnieść protest
do Zamawiającego.

17.3 Protest przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1. wykluczenia protestującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

2. odrzucenia oferty protestującego.
      17.4 Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z postanowieniami SIWZ, Ogłoszenia o zamówieniu  
lub przepisami prawa, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie  
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesieni protestu.

     17.5 Protest wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki  
sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

    17.6 Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
    17.7 Zamawiający nie będzie rozpatrywał protestu wniesionego po terminie oraz protestu, 

który nie spełnia postanowień pkt 17.1.
    17.8  Protest  powinien  wskazywać  oprotestowaną  czynność  lub  zaniechanie  

Zamawiającego,  a  także  zawierać  żądanie,  zwięzłe  przytoczenie  zarzutów  oraz  
okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

    17.9 Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie zawrze umowy.
    17.10 Zamawiający rozstrzygnie protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego  

wniesienia i będzie to ostateczne rozstrzygnięcie. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym 
terminie uznaje się za jego nieuwzględnienie.

   17.11  Rozstrzygnięcie  protestu  wraz  z  jego  uzasadnieniem  Zamawiający  przekaże  
Wykonawcy, który wniósł protest.

   17.12  W  przypadku  uwzględnienia  protestu  Zamawiający  powtórzy  oprotestowaną  
czynność lub dokona czynności zaniechanej. O powtórzeniu lub dokonaniu czynnośco
Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców.

Załącznikami do niniejszej siwz są:
1. Formularz ofertowy - druk. zał. nr 1    
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2. Oświadczenie o spełnieniu warunków - druk załącznik nr 2,
3. Formularz cenowy- załącznik nr 3                                                                          
4. Wzór umowy -druk zał. nr 4
5. Protokół z prób technicznych-załącznik nr 5
6. Klazula informacyjna - załącznik nr 6 .

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia zatwierdził: 

Data: 11.12.2020                                                 
Dariusz Kruszewski
    PrezezZarządu
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FORMULARZ OFERTOWY

Strona
z ogólnej liczby

stron
(pieczęć Wykonawcy)      

                                                                                                            Załącznik nr 1do SIWZ

Nazwa i Adres Wykonawcy

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

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

NIP..................................................REGON..............................................

Formularz   oferty  w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:

Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego* lub proszkowego* do odwadniania osadu
na prasie HUBER RoS3Q620  

Nazwa flokulantu ......................................................................................................................

Kwota  zamówienia wynosi ( cena ofertowa )....................................... zł netto.
Słownie ...........................................................................................................................zł netto
 VAT.......%.tj. .................zł Słownie ..............................................................................złotych 
Kwota zamówienia brutto ( cena ofertowa )...............................................zł
Słownie............................................................................................................................zł brutto
Zgodnie z formularzem cenowym

Uzyskana sucha masa osadu odwodnionego........................%.
Uzyskane zużycie flokulantu emulsyjnego/proszkowego*………………..%

1.   Podana cena ofertowa nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy ( z wył. 
      ewentualnej zmiany stawki podatku VAT).
2.   Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, na zgłoszenie   
      telefoniczne przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
3.  Oświadczamy, że  zapoznaliśmy się z specyfikacja istotnych warunków zamówienia z 

   załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 
4.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres podany w siwz (30 dni). 
5.  Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do 
      podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków 
      zamówienia. 
6.  Wyrażamy zgodę, że sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby 

   zamawiającego sąd .
7.   Udzielimy 6 m-cy gwarancji na dostarczony flokulant emulsyjny.
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Na kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralna część oferty są :
...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

......................................... ...............................................
      miejscowość i data                podpis osoby uprawnionej

     .........................................
     pieczęć firmowa Wykonawcy

                                                                                                              
*- odpowiednio skreślić
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Złożone w myśl paragrafu 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych nie podlegających ustawie „Prawo

zamówień publicznych” przez Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp.zo.o.

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

 Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na: 

Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego lub proszkowego do odwadniania osadu
na prasie HUBER RoS3Q620  

Oświadczam, że firma, którą reprezentujemy spełnia warunki dotyczące: 

1. posiada  uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,

4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie na podstawie par.9 

regulaminu w/w.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie 

informacje, dokumenty oraz oświadczenia są zgodne z prawdą.

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

(data i czytelny podpis Wykonawcy)
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FORMULARZ OFERTOWY

Strona
Z ogólnej liczby

stron
           (pieczęć Wykonawcy)                                                                 Załącznik nr 3 do SIWZ
                                                                                                                 
                                                                                                                           

                                   Formularz  cenowy
Na dostawę flokulantu emulsyjnego* lub proszkowego* do odwadniania osadu na prasie
typu HUBER RoS3Q620 w Oczyszczalni Ścieków w Łapach

    Cena ofertowa odwadniania 700 Mg suchej masy osadu:

      Ilość flokulantu.............kg x cena jednostkowa ....................zł/kg = ..............................zł.

      plus  VAT .......%, tj. ....................zł.   łącznie  ................................. zł. brutto.

       Słownie: ...............................................................................................................................

 Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Oświadczamy, że:
 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia sukcesywnie przez okres 12 miesięcy

od daty zawarcia umowy na telefoniczne zgłoszenie, w ciągu 5 dni od zgłoszenia, 
 podana cena w ofercie uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i jej

ewentualne  zmiany  mogą  dotyczyć  jedynie  zmiany  stawki  vat  wynikającej  ze  zmian
przepisów prawa.

 zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń,
 przedmiot zamówienia wykonamy sami, 
 akceptujemy istotne warunki umowy,
 akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą.
 akceptujemy waruki gwarancji zawarte we wzorze umowy
 dostwy będą posiadały wymagane karty charakterystyki i świadectwa.

3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:
- podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym

przez Zamawiającego.

Upełnomocniony przedstawiciel
            
....................................................
           ( podpis i pieczęć )

*-odpowiednio skreślić
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                                                                                                       Data : ..........................................

                                                                             

                                                                                                             
                                                                                                                    

Wzór umowy

Strona
Z ogólnej liczby

stron
(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK nr 4  do SIWZ                                                                                   
 (oznaczenie postępowania: ………………………..)

WZÓR UMOWY

Na dostawę  flokulantu  emulsyjnego/proszkowego*  do  odwadniania  osadu  na  prasie  typu

HUBER RoS3Q620 w Oczyszczalni Ścieków w Łapach

zawarta w dniu ........................ 20…… r. w Łapach, pomiędzy:

Zakładem  Wodociągów  i  Kanalizacji  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w

Łapach,  ul.  Płonkowska  44,  18  –  100  Łapy,  wpisanym  do  Rejestru  przedsiębiorców

Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Białymstoku  XII

Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  0000442581,  NIP:

5420208299,  REGON:  200747945,  kapitał  zakładowy  24  093  400,00  zł (wpłacony  w

całości), reprezentowanym przez:

Dariusza Kruszewskiego – Prezesa Zarządu,

Wiktora Brzosko - Członka Zarządu

zwanym dalej Zamawiającym, 

a

.........................................................................................................NIP

……………………..REGON…………………,

reprezentowanym przez:

…………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

zwani wspólnie Stronami.

§ 1
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1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest sprzedaż i dostawa flokulantu

emulsyjnego/proszkowego* do prasy  typ - HUBER RoS3Q620 zwanych dalej Towarem,

w ilości …………………… kg.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z warunkami określonymi w

Umowie,  ofercie  Wykonawcy  oraz  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia

(SIWZ), które stanowią integralną część Umowy. 

3. Parametry oraz ilości Towaru zostały określone szczegółowo w SIWZ oraz w Umowie.

4. Zamawiający  szacunkowo  określił  ilość  Towaru  przewidywanego  do  nabycia  na

podstawie Umowy. Ilość Towaru objętego Przedmiotem Umowy może ulec zmniejszeniu

– w zależności  od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.  W przypadku zmniejszenia

ilości  zamówionego  Towaru,  kwota  wskazana  w  §  4  ust.  1  Umowy  ulegnie

proporcjonalnemu  zmniejszeniu,  a  Wykonawcy  nie  będą  przysługiwać  z  tego  tytułu

żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że:

1) dysponuje  Towarem  o  odpowiedniej  jakości  i  ilości  niezbędnej  dla

Zamawiającego, w szczególności Towar jest dopuszczony do obrotu i stosowania

zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2) gwarantuje  odpowiednią  i  stabilną  jakość  flokulantu  odpowiadającą  jakości

przedstawionej w postępowaniu przetargowym;

3) posiada,  jeżeli  są  wymagane  przepisami  prawa,  odpowiednie  koncesje,

zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające

do  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  objętym  Przedmiotem

Umowy;

4) Towar jest fabrycznie nowy, odpowiada standardom jakościowym i technicznym,

wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia, jest wolny od wad materiałowych,

fizycznych i prawnych;

5) opakowania  po  Towarach,  nie  podlegają  zwrotowi  do  Wykonawcy  zgodnie  z

ustawą  z  dnia  13  czerwca  2013  r.  o  gospodarce  opakowaniami  i  odpadami

opakowaniowymi (jeżeli dotyczy);

6) do  każdej  dostawy  Towaru  dołączy  wymagane  karty  charakterystyki

bezpieczeństwa (w formie elektronicznej lub papierowej);

7) do  dostawy  Towaru  dołączy  wymagane  przepisami  certyfikaty,   lub  też

oświadczenie, o jakości dostarczonego Towaru (w języku polskim).
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2. Wykonawca  oświadcza,  że  stanowiący  Przedmiot  Umowy,  Towar  jest  zgodny  z

właściwymi  normami  i  przepisami  prawa,  w  tym  w  szczególności  w  zakresie

dopuszczenia  do obrotu i  użytkowania,  na  co Wykonawca będzie  posiadał  przez  cały

okres  obowiązywania  Umowy  wszystkie  aktualne  dokumenty,  a  do  przedstawienia

których będzie zobowiązany na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni od

dnia otrzymania wezwania. 

3. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  powstałe  u

Zamawiającego  i  osób  trzecich  w  związku  z  zastosowaniem  dostarczonego  przez

Wykonawcę Towaru niespełniającego wymogów określonych w Umowie.

§ 3

1. Dostawy Towaru  wraz  z  wyładunkiem będą  odbywać  się  sukcesywnie,  stosownie  do

potrzeb Zamawiającego na podstawie składanych przez Zamawiającego minimum na 5

dni  przed  realizacją,  zamówień  Towaru,  zwanych  dalej  Zamówieniami.  Zamówienia

składają  osoby  upoważnione  przez  Zamawiającego  w formie  telefonicznej  pod

numerem ............................................…. lub za pomocą poczty elektronicznej  na adres

email  ………………………………………………..Wykonawca  ma  obowiązek

pisemnego potwierdzenia terminu dostawy.

2. Dostawa będzie realizowana w kontenerach/paletach po 1000 kg, wyposażonych w zawór

umożliwiający podłączenie do istniejącej instalacji Zamawiającego.

3. Dostawa  będzie   realizowana  w  terminie  do  5  dni  roboczych od  otrzymania

Zamówienia, w godzinach od 700 – 1500. 

4. Za dzień roboczy w rozumieniu Umowy uznaje się dni przypadające od poniedziałku do

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

5. Towar  niezamówiony  w sposób wskazany  w ust.  1   może  nie  zostać  przyjęty  przez

Zamawiającego.

6. Za datę dostawy rozumie się datę podpisania przez Zamawiającego dokumentu dostawy.

7. Dostawa  będzie  dokonywana  jednorazowo,  zgodnie  ze  złożonym  Zamówieniem  pod

względem ilościowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona.

8. Dostawa i wyładunek będą dokonywana na koszt i ryzyko Wykonawcy na teren Zakładu

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. bezpośrednio do Oczyszczalni Ścieków w Łapach,

przy ul. Płonkowskiej 44, 18-100 Łapy, w godzinach pracy tj. 700 – 1500. 

9. Towary  będą  dostarczone  opakowane,  oznakowane  i  zabezpieczone  w  sposób

odpowiadający  ich  właściwościom,  zapewniający  pełną  ochronę  przed  czynnikami

szkodliwymi.  Wykonawca  odpowiada  za  uszkodzenie  lub  zniszczenie  Towarów  w

następstwie  niewłaściwego  wykonania  obowiązku  określonego  w  zdaniu

poprzedzającym.
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10. Zamawiający  sprawdzi  dostarczony  Towar  pod  względem  zgodności  ze  złożonym

Zamówieniem  z chwilą  jego  dostarczenia.  Zamawiający  może  również  później,  bez

ograniczeń, stwierdzić w szczególności braki jakościowe dostarczonego Towaru.

11. Zamawiający,  bez  jakichkolwiek  roszczeń  finansowych  ze  strony  Wykonawcy  może

odmówić przyjęcia dostawy jeżeli:

1) jakikolwiek  element  przedmiotu  Zamówienia  nie  będzie  oryginalnie  zapakowany  i

oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2) opakowanie będzie naruszone,

3) dostarczony Towar nie będzie zgodny z przedmiotem Zamówienia.

12. Wykonawca zobowiązuje się:

1) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego –

w otrzymanym Towarze w terminie do 48 godzin w dni robocze;

2) rozpatrzenia reklamacji w ciągu 48 godzin, a następnie w ciągu kolejnych 24 godzin,

dostarczenia Towaru wolnego od wad.

13. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dochowaniu terminów, o których mowa w ust.

3 lub w ust. 12 pkt 1 – 2, Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia rzeczy objętych

danym Zamówieniem u osoby trzeciej  oraz obciążenia  Wykonawcy różnicą kosztów

wynikającą z ceny przetargowej i ceny nabycia u osoby trzeciej (zakup interwencyjny).

O zakupie interwencyjnym Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę

nie  później  niż  na  dzień  przed  złożeniem  zamówienia  u  osoby  trzeciej,  chyba,  że

zachodzi  sytuacja  niecierpiąca  zwłoki.  W przypadkach  określonych  w  zdaniu

poprzednim ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu ilości Towaru określone w Umowie i

SIWZ.

14. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu

interwencyjnego i ceną określoną w Umowie oraz ewentualnych kosztów transportu oraz

innych kosztów z tym związanych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do

zapłaty.

15. Okres  ważności dostarczonych  Towarów (w opakowaniu  zamkniętym)  nie  może  być

krótszy, niż 6 miesięcy od dnia odbioru dostawy. 

16. Na każdym egzemplarzu Towaru, a także na opakowaniu zbiorczym będzie podany nr

serii i data ważności.

§ 4

1. Wartość  Umowy  brutto,  obejmująca  należny  podatek  od  towarów  i  usług,

wynosi  .....................  (słownie:  ............................................................................   …/100)

złotych.

2. Cena jednostkowa Towaru wynosi …………………..złotych/kg plus VAT……………%
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3. Wskazana  w ust.  1   wartość  Umowy,  a  także   wskazana  w ust.  2  cena  jednostkowa

zawiera wszystkie niezbędne koszty wykonania Umowy w tym w szczególności podatek

VAT, cło, koszty opłaty celnej, koszty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji

generalnej),  ubezpieczenie,  koszty  transportu,  rozładunku  i  wniesienia  w  siedzibie

Zamawiającego  w  miejscu  przez  niego  wskazanym,  a  także  koszty  uzyskania

wymaganych  przepisami  prawa  certyfikatów,  zezwoleń,  licencji,  atestów  i  innych

dokumentów, niezbędnych do obrotu przedmiotem Umowy. 

4. Strony oświadczają, że wartość wskazana w ust. 1 została ustalona w  oparciu o ofertę

złożoną  przez  Wykonawcę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,

prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  –  nr  sprawy:  …………..  Ceny

jednostkowe  brutto  Towaru  mogą  ulec  zmianie  jedynie  w  przypadku  zmiany  stawki

podatku VAT.

5. Z tytułu wykonania Umowy Wykonawca nie może dochodzić innego wynagrodzenia lub

zwrotu  jakichkolwiek  kosztów,  poza  zapłatą  wynagrodzenia  określonego  w  ust.  1,  z

zastrzeżeniem § 1 ust. 4 Umowy. 

6. Płatności za dostarczony Towar, w ramach wartości brutto Umowy, o której mowa w ust.

1,  będą  realizowane  sukcesywnie  za  każdą  należycie  wykonaną  dostawę  Towaru

obliczoną według cen jednostkowych w złotówkach, w terminie 30 dni od daty doręczenia

Zamawiającemu  faktury  VAT  na  konto  bankowe

Wykonawcy:  ...............................................................  .  Podstawą  wystawienia  faktury

VAT będzie potwierdzony odbiór Towaru przez pracownika Zamawiającego.

7. Wykonawca  powiadomi  na  piśmie  Zamawiającego  o  każdorazowej  zmianie  numeru

rachunku bankowego. Zmiana numeru  rachunku bankowego wymaga aneksu do Umowy,

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Za  dzień  zapłaty  faktury  uznaje  się  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego

Zamawiającego.

§ 5

Wykonawca wykona Umowę samodzielnie (bez udziału podwykonawców).
§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.

2. W razie powstania istotnej zmiany  okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie

leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia

umowy,  Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  w  terminie  miesiąca  od  powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać

jedynie zapłaty należnej z tytułu wykonania części umowy bez prawa do odszkodowania

z tego tytułu.

17



3. Zamawiający  jest  uprawniony  do  natychmiastowego  odstąpienia  od  Umowy  w

przypadku:

1) dwukrotnego  dostarczenia  produktów  o  jakości  niższej  od  deklarowanej  w

ofercie, 

2) opóźnienia w realizacji zamówienia w zakresie objętym Umową powyżej 10 dni, 

3) niedostarczenia  karty  charakterystyki  (bezpieczeństwa)  dla  dostarczonego

flokulantu,

4) niewymienienia wadliwego Towaru w terminie określonym w § 3  ust. 12 pkt 2,

5) dostarczenia Towaru o terminie przydatności krótszym niż 6 miesięcy.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone w terminie 45 dni od dnia

zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia od Umowy. 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiedzy o

złożeniu  przez  Wykonawcę  nieprawdziwego  oświadczenia  w  toku  postępowania  o

udzielenie zamówienia stanowiącego Przedmiot Umowy lub oświadczeń zawartych w §2.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi dostawy, o którym mowa w § 3

ust.  3,  w wysokości 0,5 % wartości  brutto,  o której mowa w § 4 ust.  1,  za  każdy

rozpoczęty dzień opóźnienia;

2)  w  przypadku  uchybienia  przez  Wykonawcę  terminowi  uzupełnienia  braków

ilościowych, o którym mowa w § 3 ust. 12 pkt 1, w wysokości 0,5 % wartości brutto,

o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

3) w przypadku  uchybienia  przez  Wykonawcę  terminowi  rozpatrzenia  reklamacji  lub

dostarczenia  Towaru  wolnego  od  wad,  o  którym  mowa  w  §  3  ust.  12  pkt  2,  w

wysokości 0,3 % wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty

dzień opóźnienia;

4) za  uchybienie  przez  Wykonawcę  obowiązkowi,  o  którym  mowa  w  §  3  ust.  15

niniejszej Umowy, w wysokości 3 % wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za

każdy stwierdzony przypadek uchybienia;

5) za uchybienie przez Wykonawcę któremukolwiek z obowiązków, o którym mowa w §

5 w wysokości 1 % wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy stwierdzony

przypadek uchybienia;

6) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1.

2. Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych. 

3. Jeżeli  kara  umowna  z  któregokolwiek  tytułu  wymienionego  nie  pokrywa poniesionej
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szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach

ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Kara  umowna  jest  płatna  w  terminie  10  dni  od  dnia  zdarzenia  uzasadniającego  jej

naliczenie.

5. Zamawiający  może  potrącić  z  wynagrodzenia  Wykonawcy  naliczone  kary  umowne,

zawiadamiając Wykonawcę o naliczeniu kary, podstawie naliczenia i fakturze, za którą

płatność zostanie (została) pomniejszona o kwotę kary umownej.

§ 8

1. Osobą  odpowiedzialną  za  realizację  Umowy  ze  strony  Wykonawcy

jest  ..............................................................................  -  dane  kontaktowe:  tel.

………………………………….,  email  …………………………………………………

lub  w  przypadku  nieobecności  inna  osoba  upoważniona  przez  Wykonawcę  wraz  z

wskazaniem danych kontaktowych.

2. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach

dotyczących  Umowy  jest  ..............................................................................  -  dane

kontaktowe, tel. …………………………………., email …………………………………

lub w przypadku nieobecności  inna  osoba upoważniona przez  Zamawiającego  wraz  z

wskazaniem danych kontaktowych.

§ 9

Wykonawca nie  może  przenieść  praw lub  obowiązków określonych Umową na  osobę

trzecią.

§ 10

1. Umowa,  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  postępowania  o udzielenie

zamówienia (nr: ………….) wraz z załącznikami, wyjaśnienia udzielane Wykonawcom w

czasie postępowania oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną cześć Umowy.

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod

rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie  spory,  które  mogą wyniknąć  przy  realizacji  Umowy rozstrzygać  będzie  sąd

miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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FORMULARZ OFERTOWY

Strona
Z ogólnej liczby

stron
(pieczęć Wykonawcy)

                                                                                                                            ZAŁĄCZNIK  nr 5 do SIWZ

P R O T O K Ó Ł
                 z prób technicznych przeprowadzonych w dniach .......................................

l.p. Wyszczególnienie Jednostka
Odwadnianie osadów

ustabilizowanych tlenowo

1. Flokulant emulsja/proszek*
*-odpowiednio skreślić typ

2. Sucha masa nadawy osadu
%

3. Nadawa osadu
m3 / h

4. Sucha masa nadawy osadu
kg /h

5. Stężenie roztworu flokulanta
g /l

6. Nadawa flokulanta
l /h

7. Nadawa flokulanta
g /h

8. Zużycie flokulanta
( 7: 4 ) g / kg s. m.

9. Zużycie flokulanta na ogólną
Ilość suchej masy osadu kg

10. Zawartość suchej masy w 
osadzie po obróbce

%

11. Zawiesina ogólna w odcieku
mg/l
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          Wykonawca                                                                                   Zamawiajacy

………………………. …………………….

Klauzula informacyjna

Strona
Z ogólnej liczby

stron

           (pieczęć Wykonawcy) 

ZAŁĄCZNIK  nr 6 do SIWZ

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
ADMINISTRATORA DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ: 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁAPACH

I. Administrator Danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady  (UE) 2016/679  z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (dalej:  RODO), informujemy,  że Administratorem Pani/Pana/Państwa  danych

osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 18-100 Łapy, ul Płonkowska

44, tel./fax. 85 7152241, 85 7153399 (dalej: ZWiK Sp. z o.o.).

II. Inspektor ochrony danych

Administrator  wyznaczył  inspektora ochrony danych,  z których można skontaktować się

poprzez e – mail: iod@zwiklapy.pl.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych

Pana/Pani/Państwa dane osobowe są  przetwarzane w celu:

1.poprawnego  przygotowania  oraz  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie

zamówienia, jak również w celu prawidłowego wydatkowania środków uzyskanych

na sfinansowanie zamówienia ( art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

2.zawarcia i wykonania  umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) .

IV. Odbiorcy danych osobowych
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Pana /Pani/Państwa dane osobowe mogą być udostępniane  podmiotowi przetwarzającemu

dane  osobowe  na  zlecenie  Administratora,  przy  czym  podmiot  ten  przetwarza  dane  na

podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora. 

V. Okres przechowywania danych osobowych

Pana/Pani/Państwa dane osobowe będą przechowywane  przez okres 4 lat licząc od końca

roku  kalendarzowego,  w  którym  zakończono  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  a

jeżeli  czas  trwania  umowy  przekracza  4  lata  licząc  od  końca  roku  kalendarzowego,  w

którym  zakończono  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  okres  przechowywania

obejmuje cały czas trwania umowy. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 prawo  żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  oraz

otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania) oraz w przypadkach określonych

przez RODO prawo do usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 prawo przenoszenia danych w przypadkach określonych przez RODO,

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych,

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację (o

ile przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu), 

 prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych (o

ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

VII. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie  przez  Pana/  Panią  /Państwo  danych  jest  dobrowolne,  jednak  jest  warunkiem

niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.  

VIII. Inne informacje 

Pana/ Pani/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie 

podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

                                                                                                    
                       
…………………                                                                                       …………………
       /data/                           /podpis/
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