Nr sprawy ZGK/ZAP/01/03/2016

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
www.zgk-katy.pl, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.zgk.katywroclawskie.pl w dniu 16.03.2016r.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
w dniu 16.03.2016r.
I. Zamawiający/Tryb udzielenia zamówienia
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 1-go Maja 26b,
55-080 Kąty Wrocławskie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w
Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w Kątach Wrocławskich, których wartość
przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 EURO, a jest mniejsza niż wyrażona w
złotych równowartość kwoty 418 000 EURO dla dostaw lub usług oraz kwoty 5 225 000 euro
dla robót budowlanych, z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164).
Nazwa zamówienia
Sukcesywna dostawa preparatu przeciw zagniwaniu ścieków (mieszaniny zawierającej azotan
wapnia i wodę) wraz z wynajmem sond pomiarowych siarkowodoru dla potrzeb Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.
II Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje:
1) dostawę we wskazane miejsca przez Zamawiającego preparatu przeciw zagniwaniu
ścieków, szacunkowa ilość preparatu wynosi 220,00 Mg
2) wynajem dla Zamawiającego na okres 30 dni minimum dwóch sond pomiarowych do
pomiaru stężeń siarkowodoru on-line z przesyłem danych do monitoringu
internetowego wraz z transportem sondy do Zamawiającego. Zamawiający będzie
posiadał pełny dostęp do systemu monitoringu ze zdalnym odczytem stężenia
siarkowodoru.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
2.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych
2.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych
2.3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postepowaniu.
III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Termin realizacji zamówienia–sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania
umowy.
IV. Wymagania związane z przedmiotem zamówienia
1. Dostawy preparatu winny być realizowane w ciągu 72 godzin od dnia otrzymania
zgłoszenia przez Zamawiającego ze wskazanych numerów telefonów i adresów email:
a) Tel. 71/39-13-242, 39-13-246,
b) Fax. 71/31-66-512
c) Adresy email: m.trzebski@zgk-katy.pl, m.buczak@zgk-katy.pl.
2. Miejscem dostarczania preparatu chemicznego są następujące przepompownie
ścieków usytuowane na terenie Gminy Kąty Wrocławskie (w nawiasie podano ilości
zbiorników na danym obiekcie):
3. PP2 Pietrzykowice – (2 zbiorniki),
4. PSA1 Sadków, ul. Kolejowa – (2 zbiorniki)

5. PSA7 Sadków, ul. Spokojna - (1 zbiornik)
6. PSA6 Sadków, ul. Dębowa - (1 zbiornik)
7. PSA5 Sadków, ul. Szkolna - (1 zbiornik)
8. PSA4 Sadków ul. Kolejowa – (1zbiornik)
9. PKR2 Krzeptów - (1 zbiornik)
10. Smolec, ul. Bukowa - (1 zbiornik)
11. Skałka – (2 zbiorniki)
12. Samotwór – (1 zbiorniki)
13. Bogdaszowice, ul. Chmielna, –(2 zbiorniki)
14. Kębłowice – (1 zbiornik)
15. Smolec, ul. Kościelna –(1 zbiornik)
razem 17 zbiorników o pojemności 1,2 Mg każdy, usytuowane na terenie Gminy Kąty
Wrocławskie.
16. Wykonawca będzie dostarczał preparat we wskazane miejsca przez Zamawiającego
na swój koszt.
17. Wykonawca będzie dostarczał preparat w dniach od Poniedziałku do Piątku, przy
czym rozpoczęcie dostawy będzie następowało o godzinie 8:00, a zakończenie o
godzinie 14:00, z uwagi na wyznaczone godziny pracy Zamawiającego.
18. Zamawiający posiada zbiorniki na preparat o pojemności 1,2 Mg każdy.
19. Wymaga się, aby Wykonawca posiadał odpowiednią pompę do przelewania środka
chemicznego do zbiorników Zamawiającego na miejscu dostawy.
V. Opis przygotowania oferty
1. Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej SIWZ.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta winna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
4. Wszystkie kartki oferty muszą być ponumerowane kolejnymi numerami, podpisane
przez Wykonawcę i spięte w sposób trwały tak, aby oferta nie mogła ulec
dekompletacji.
5. Miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane.
6. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika
z innych dołączonych do oferty dokumentów.
7. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie zaadresowanej na
adres Zamawiającego i zabezpieczonej przed przypadkowym jej otwarciem
z napisem: Przetarg nieograniczony p.n. „Dostawa preparatu przeciw zagniwaniu
ścieków wraz z wynajmem sond pomiarowych siarkowodoru dla potrzeb Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich” – nie otwierać przed
dniem 25.03.2016r. godz. 12:15.
8. Na kopercie należy umieścić dokładny adres Wykonawcy.
9. W przypadku gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię dokumentu,
musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania swojej oferty przed upływem
terminu składania ofert.
12. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie wyłącznie w PLN.
13. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po terminie
przewidzianym na wniesienie odwołania.
14. Oferta winna obejmować realizację całego zakresu przedmiotu zamówienia
określonego w załączniku nr 3 do SIWZ. Oferty niezawierające propozycji realizacji
całości przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

15. Oferty niespełniające warunków niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone.
VI. Forma porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują za potwierdzeniem pisemnie lub faxem.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których
mowa w pkt 1 faxem, każda ze stron niezwłocznie i na żądanie potwierdza fakt ich
otrzymania pismem zwrotnym.
3. Informacji na temat niniejszej specyfikacji, jak również realizacji zamówienia udziela:
- w sprawach merytorycznych – Marek Buczak, tel. 071/39-13-235
- w sprawach proceduralnych – Marcin Trzebski, tel. 071/39-13-242
4. Wyjaśnień do specyfikacji udziela się wykonawcom – na ich pisemny wniosek –
niezwłocznie, jednak nie później niż:
1) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert
2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1) lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
3) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o którym mowa w pkt 1).
5. Treść wyjaśnienia przekazuje się wszystkim wykonawcom, którym doręczono
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
6. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert,
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób
zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia.
7. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia
wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia.
VII. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy złożyć do dnia 25.03.2016r. do godz. 12:00 w sekretariacie Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie.
VIII. Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2016r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego
(I piętro – sala obrad). Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
IX. Termin związania ofertą
Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia terminu składania ofert. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.
X. Kryteria i zasady oceny ofert
cena brutto oferty – 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za cały zakres realizacji
zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za

najkorzystniejszą oraz spełnia wszystkie warunki opisane w siwz.
XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Cena oferty winna zostać podana za całość realizacji zamówienia wraz z transportem i
wszystkimi innymi kosztami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.
Cenę oferty należy wyliczyć jako iloczyn szacunkowej ilości zamawianego preparatu oraz
stałej ceny jednostkowej za jedną tonę zamawianego preparatu, w zł/Mg, która pozostaje
niezmienna w okresie trwania umowy.
XII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadania wiedzy i doświadczenia
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
 sytuacji ekonomicznej i finansowej
Ad. 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
powyżej, należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
załącznik nr 2.
Ad.2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego
posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i
doświadczenie, tj. w ostatnich 3 latach przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował z należytą
starannością co najmniej trzy dostawy preparatu przeciw zagniwaniu ścieków, tj. mieszaniny
zawierającej azotan wapnia i wodę, na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto.
Ad. 3. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w
postępowaniu.
Ad. 4. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji
ekonomicznej i finansowej, należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w
postępowaniu.
XIII. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

SPEŁNIANIE

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy
załączyć:
 oświadczenie o spełnieniu w/w warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
(oryginał)
 Wykaz wykonanych dostaw lub usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie – załącznik nr 4.

2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia z postępowania, należy załączyć następujące dokumenty w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
(oryginał) – załącznik nr 3
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert
 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3. Dodatkowe dokumenty wymagane w postępowaniu:
a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o braku
przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5
b) karta charakterystyki preparatu wraz z danymi fizykochemicznymi preparatu
potwierdzającymi, że oferowany preparat spełnia wszystkie wymagania określone
przez Zamawiającego
c) instrukcja stosowania preparatu
XIV DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

XV OFERTY SKŁADANE WSPÓLNIE
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego – do oferty należy załączyć pełnomocnictwo podpisane przez
uprawnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólne
udzielenie zamówienia lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika.
2. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć dokumenty potwierdzające
brak podstaw do wykluczenia, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, wykonawcy występujący wspólnie, składają wspólnie.
XVI ZAMÓWIENIA DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających
XVII WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu
XVIII. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie
załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. XIII. Wykonawca
musi złożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w SIWZ
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W przeciwnym wypadku
zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a ofertę Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
XIX. Wezwania do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów albo złożyli wadliwe – do ich złożenia w
wyznaczonym terminie.
XX. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej i podpisanie umowy
1. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy pisemnie.
2. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona na stronach
internetowych Zamawiającego www.zgk-katy.pl, www.bip.zgk.katywroclawskie.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
3. Umowa w sprawie zamówienia zostanie podpisana z Wykonawcą, którego oferta
została uznana za najkorzystniejszą.
XXI. Środki ochrony prawnej
Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w postępowaniu mają zastosowanie przepisy
dotyczące środków ochrony prawnej.
XXII. Załączniki do SIWZ
a) Formularz oferty – załącznik nr 1
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – załącznik nr 2
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3

d) wykaz wykonanych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat – załącznik nr 4
e) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o braku
przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5
f) projekt umowy – załącznik nr 6
g) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7
Kąty Wrocławskie, 15.03.2016r.

Zatwierdzam

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Sukcesywną dostawę preparatu przeciw zagniwaniu ścieków
wraz z wynajmem sond pomiarowych siarkowodoru
dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich
Dane Wykonawcy:
Nazwa przedsiębiorstwa..............................................................................................................
Adres przedsiębiorstwa...............................................................................................................
Nr telefonu/faxu..........................................................................................................................
Nr NIP..........................................................................................................................................
Nr REGON....................................................................................................................................

Oferujemy dostawę preparatu wraz z wynajmem sond pomiarowych siarkowodoru za łączną
cenę wyliczoną zgodnie z tabelą poniżej:
Lp Nazwa preparatu Szacunkowa
Cena
Cena
Wartość oferty Wartość oferty
ilość, Mg
jednostkowa jednostkowa netto zł
brutto zł
netto,
brutto,
zł/tonę
zł/tonę
1
220,00

WARTOŚĆ OFERTY:
Cena netto ..................................... zł
Słownie:.......................................................................................................................................
Podatek VAT ....................................zł
Cena brutto .....................................zł
Słownie:.......................................................................................................................................

1)
2)
3)
4)
5)

6)

OŚWIADCZENIA
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i
akceptujemy je bez zastrzeżeń.
Zapewniamy dostawę preparatu w ciągu 72 godzin od dnia otrzymania zlecenia przez
Zamawiającego telefonicznie, faxem lub emailem.
Zapewniamy dostawę preparatu od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8:00 do
14:00.
Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
Oświadczamy, że udostępniamy Zamawiającemu na okres 30 dni od dnia podpisania
umowy minimum dwie sondy pomiarowe siarkowodoru z przesyłem on-line danych do
monitoringu internetowego, do którego Zamawiający będzie miał pełny dostęp.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym projektem
umowy, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7) Niniejszą ofertę składamy na...............kolejno ponumerowanych i parafowanych
stronach.
3. Podpis(y)

l.p.

1.
2.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych)
Pieczęć(cie)
do podpisania niniejszej
Wykonawcy(ów)
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, pkt 4.1 Regulaminu

Pieczęć adresowa Wykonawcy

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
...................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że zgodnie z pkt 4.1 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, spełniam warunki dotyczące udziału w wyżej
wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

3. Podpis(y)

l.p.

1.
2.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych)
Pieczęć(cie)
do podpisania niniejszej
Wykonawcy(ów)
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
pkt 4.5, 4.6 Regulaminu

Pieczęć adresowa Wykonawcy

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
...................................................................................................................................................................................

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie pkt 4.5. i 4.6 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.

3. Podpis(y)

l.p.

1.
2.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych)
Pieczęć(cie)
do podpisania niniejszej
Wykonawcy(ów)
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

załącznik nr 4

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW/USŁUG
w zakresie niezbędnym do spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia
Pieczęć adresowa Wykonawcy

Lp.

Rodzaj
wykonywanej
dostawy/usługi

Wartość
wykonanej
dostawy/usługi

Data
wykonania

1

2

3

4

Nazwa podmiotu, na rzecz
którego wykonano
dostawę/usługę
5

W załączeniu:
dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy/usługi zostały wykonane należycie

3. Podpis(y)

l.p.

1.
2.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych)
Pieczęć(cie)
do podpisania niniejszej
Wykonawcy(ów)
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

załącznik nr 5

Lista podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej albo informacja o braku
przynależności do grupy kapitałowej

Pieczęć adresowa Wykonawcy
OŚWIADCZAM, ŻE:

1.

Przedkładam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 24 ust. 2, pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.).

Tabela 1 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Lp

Nazwa podmiotu

Adres

Telefon, fax

1

2

3

4

3. Podpis(y)

l.p.

1.
2.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych)
Pieczęć(cie)
do podpisania niniejszej
Wykonawcy(ów)
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

2. Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej na podstawie art. 26, ust. 2d ustawy Prawo
zamówień publicznych.

3. Podpis(y)

l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych)
Pieczęć(cie)
do podpisania niniejszej
Wykonawcy(ów)
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

1.
2.

UWAGA.
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia tabeli 1, gdy należy do grupy kapitałowej lub złożyć
oświadczenie w pkt 2 o braku przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 6

UMOWA NR ZGK / DKŚ /

/ 2016

zawarta w dniu……………………. w Kątach Wrocławskich pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, ul. 1-go Maja 26b
wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr
0000063479, nr NIP 913-00-03-094, nr REGON 932195516, zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu – Janusza Koźmińskiego
a
…………………………, zamieszkałym w ............................. przy ul. ……………………..,
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą : ................ z siedzibą w ..............................
przy ul. ………………………….., wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez ……………………… pod nr ewid. ........................, REGON:
…………................. , NIP: .....................zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą
lub
Spółką
...........................
z
siedzibą
w
..............................
przy
ul……………………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………….. Wydział …..
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..........., REGON: .............,
NIP: .............................., o kapitale zakładowym w wysokości …………… zł,
zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą , reprezentowaną przez:
- ................................................... - ……………………………,
- ................................................... - …………………………….
Niniejszą umowę zawarto na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, których wartość przekracza
wyrażoną w złotych równowartość 30 000 EURO, a jest mniejsza niż wyrażona w złotych
równowartość kwoty 418 000 EURO dla dostaw, z wyłączeniem przepisów Ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164).
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem umowy jest dostawa preparatu przeciw zagniwaniu ścieków wraz z
wynajmem sond pomiarowych siarkowodoru dla potrzeb Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.

2. Zakres zadania obejmuje:
1) dostawę we wskazane miejsca przez Zamawiającego preparatu przeciw zagniwaniu
ścieków, szacunkowa ilość preparatu wynosi 220,00 Mg
2) wynajem dla Zamawiającego na okres 30 dni od dnia podpisania umowy minimum
dwóch sond pomiarowych do pomiaru stężeń siarkowodoru on-line z przesyłem
danych do monitoringu internetowego wraz z transportem sondy do Zamawiającego.
Zamawiający będzie miał pełny dostęp do monitoringu internetowego ze zdalnym
odczytem stężenia siarkowodoru.
3. Miejscem dostarczania preparatu chemicznego są następujące przepompownie ścieków

usytuowane na terenie Gminy Kąty Wrocławskie (w nawiasie podano ilości zbiorników
na danym obiekcie):
a) PP2 Pietrzykowice – (2 zbiorniki),
b) PSA1 Sadków, ul. Kolejowa – (2 zbiornik)
c) PSA7 Sadków, ul. Spokojna - (1 zbiornik)
d) PSA6 Sadków, ul. Dębowa - (1 zbiornik)
e) PSA5 Sadków, ul. Szkolna - (1 zbiornik)
f) PSA4 Sadków ul. Kolejowa – (1zbiornik)
g) PKR2 Krzeptów - (1 zbiornik)
h) Smolec, ul. Bukowa - (1 zbiornik)
i) Skałka – (2 zbiorniki)
j) Samotwór – (1 zbiorniki)
k) Bogdaszowice, ul. Chmielna –(2 zbiorniki)
l)Kębłowice – (1 zbiornik)
m) Smolec, ul. Kościelna –(1 zbiornik)
razem 17 zbiorników o pojemności 1,2 Mg każdy, usytuowane na terenie Gminy Kąty
Wrocławskie.
4. Szacunkowa ilość dostarczanego preparatu w okresie trwania umowy wynosi 220,00
Mg.
5. Zamawiający posiada zbiorniki na preparat o pojemności 1,2 Mg każdy.
5. Ilość zamawianych zbiorników może ulec zmianie w zależności od potrzeb
Zamawiającego.
§2
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM UMOWY
1. Dostawy preparatu winny być realizowane w ciągu 72 godzin od dnia otrzymania
zgłoszenia przez Zamawiającego ze wskazanych numerów telefonów i adresów email:
a) Tel. 71/39-13-242, 39-13-246,
b) Fax. 71/31-66-512
c) Adresy email: m.trzebski@zgk-katy.pl, m.buczak@zgk-katy.pl
2. Wykonawca będzie dostarczał preparat we wskazane miejsca przez Zamawiającego na
swój koszt.
3. Wykonawca będzie dostarczał preparat w dniach od Poniedziałku do Piątku, przy czym
rozpoczęcie dostawy będzie następowało około godziny 8:00, a zakończenie o
godzinie 14:00, z uwagi na wyznaczone godziny pracy Zamawiającego.
4. Wymaga się, aby Wykonawca posiadał odpowiednią pompę do przelewania środka
chemicznego do zbiorników Zamawiającego na miejscu dostawy.
5. Informacje o dacie oraz godzinie dostawy, Wykonawca prześle Zamawiającemu
faxem na numer 71/31-66-512 lub e-mailem na adres m.trzebski@zgk-katy.pl.
§3
OKRES REALIZACJI
Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, od dnia 29.03.2016r. do dnia 28.03.2017r.

§4
PŁATNOŚCI
1.
Cenę dostawy preparatu wraz z wynajmem sond pomiarowych siarkowodoru Strony
ustaliły, na kwotę………………….zł netto/tonę + obowiązujący podatek VAT, zgodnie z
formularzem ofertowym i pozostaje ona niezmienna w okresie trwania umowy. Wszelkie
rozliczenia będą dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe z formularza oferty.
2.
Wartość umowy zgodnie z formularzem ofertowym wynosi ………………………. zł brutto,
słownie:……………………………………………………………………………………………………….............................
3. Każdorazowo, na zgłoszenie Zamawiającego, dostawy preparatu będą odbywać się na
koszt Wykonawcy.
4. Należność za dostawę preparatu będzie płatna na podstawie faktury VAT, wystawionej w
dniu dostawy preparatu, w PLN. Termin płatności faktury za zakup preparatu ustala się na 30
dni licząc od daty wystawienia faktury.

1.

2.
3.
4.
5.

§5
KARY UMOWNE
W razie wystąpienia zwłoki w dostarczaniu preparatu, bez powiadomienia
Zamawiającego, w terminie o którym mowa w §2 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% wartości
zamówienia, który miał być dostarczony za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 3 000,00 zł.
Jeśli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Wykonawca będzie zobowiązany
do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.
W przypadku opóźnienia w terminie dostawy powyżej 2h Zamawiający wystawi fakturę w
wysokości 0,5% wartości zlecenia.

§6
OSOBY DO KONTAKTU
Osoba uprawniona do kontaktu z Wynajmującym w sprawie realizacji zamówienia
1) ze strony Zamawiającego:
Marek Buczak, tel. 71/39-13-235, email: m.buczak@zgk-katy.pl, fax: 71/31-66-512
Marcin Trzebski, tel. 71/39-13-242, email: m.trzebski@zgk-katy.pl, fax 71/31-66-512
2) ze strony Wykonawcy: ……………………………………., tel………………………………………………
email: ………………………………., fax……………………………………….
§7
ROZWIĄZANIE UMOWY
Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku nienależytego wykonywania przez jedną ze Stron postanowień niniejszej umowy,
w szczególności użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z umową.

§8
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obu Stron pod rygorem
nieważności.
§9
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory i kontrowersje wynikłe między Stronami w związku z Umową lub jej
stosowaniem, wykonaniem lub interpretacją rozstrzygane będą ostatecznie przez sąd
miejscowo właściwy.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Integralną częścią umowy są:
1. formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
załącznik nr 7

załącznik nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatu przeciw zagniwaniu ścieków
(mieszaniny zawierającej azotan wapnia i wodę) wraz z wynajmem sond pomiarowych
siarkowodoru dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.
Przewidywana łączna ilość preparatu: 220,00 Mg.
Zamawiający posiada łącznie 14 szt. instalacji dozujących preparat.
1. Wymagania związane z przedmiotem zamówienia:
1) Dostawy preparatu winny być realizowane w ciągu 72 godzin od dnia otrzymania
zgłoszenia przez Zamawiającego ze wskazanych numerów telefonów i adresów email:
a) Tel. 71/39-13-242, 39-13-246,
b) Fax. 71/31-66-512
c) Adresy email: m.trzebski@zgk-katy.pl, m.buczak@zgk-katy.pl.
2) Miejscem dostarczania preparatu chemicznego są następujące przepompownie
ścieków usytuowane na terenie Gminy Kąty Wrocławskie (w nawiasie podano ilości
zbiorników na danym obiekcie):
PP2 Pietrzykowice – (2 zbiorniki),
PSA1 Sadków, ul. Kolejowa – (2 zbiornik)
PSA7 Sadków, ul. Spokojna - (1 zbiornik)
PSA6 Sadków, ul. Dębowa - (1 zbiornik)
PSA5 Sadków, ul. Szkolna - (1 zbiornik)
PSA4 Sadków ul. Kolejowa – (1zbiornik)
PKR2 Krzeptów - (1 zbiornik)
Smolec, ul. Bukowa - (1 zbiornik)
Skałka – (2 zbiorniki)
Samotwór – (1 zbiorniki)
Bogdaszowice, ul. Chmielna, –(2 zbiorniki)
Kębłowice – (1 zbiornik)
Smolec, ul. Kościelna –(1 zbiornik)
razem 17 zbiorników o pojemności 1,2 Mg każdy, usytuowane na terenie Gminy Kąty
Wrocławskie.
3) Wykonawca udostępni Zamawiającemu wynajem na okres 30 dni minimum dwóch
sond pomiarowych do pomiaru stężeń siarkowodoru on-line z przesyłem danych do
monitoringu internetowego wraz z transportem sondy do Zamawiającego.
Zamawiający będzie posiadał pełny dostęp do systemu monitoringu ze zdalnym
odczytem stężenia siarkowodoru.
Minimalne wymagania, jakie musi spełniać środek chemiczny do neutralizacji
uciążliwości zapachowej:
a) Konsystencja: ciecz
b) Skład chemiczny: mieszanina zawierająca azotan wapnia i wodę do stosowania w
biologicznej technologii zapobiegającej zagniwaniu ścieków komunalnych i
przemysłowych
c) Usuwanie odorów pochodzących z zagniwania ścieków (stężenie siarkowodoru
mierzone za pomocą specjalistycznej sondy pomiarowej w sposób ciągły przez
24godziny na dobę).

d)
e)
f)
g)
h)

Duża skuteczność działania w każdych warunkach pogodowych, zima-lato
Mrozoodporność
Odporność na wysokie temperatury
Bezpieczny (nietoksyczny) dla ludzi i środowiska (neutralny)
Nie powodować dodatkowej korozji betonów i elementów stalowych w
przepompowniach i studniach pośrednich
i) Nie wywoływać zakłóceń pracy przepompowni ścieków
j) Poprawiać sprawność oczyszczalni ścieków
k) Preparat dozujący nie powinien ujemnie wpływać na proces oczyszczania ścieków
metodą osadu czynnego,

