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Otwock, dnia 27 maja 2019 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Otwock 05-400 ul. Karczewska 48
Tel.: (22) 779 42 96

Fax: (22) 779 42 96 wew. 10

www.opwik.com

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek 9 – 17; wtorek – piątek 7-15
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych w Otwockim Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zwanym dalej regulaminem, którego treść dostępna
jest na stronie internetowej OPWiK Sp. z o.o.
3. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia
3.1. Wywóz i zagospodarowanie

osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w

Otwocku zg. z zał. nr 1 do SIWZ.
3.2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w
załączniku do SIWZ – załącznik nr 1 specyfikacja techniczna.
3.3. Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
3.4. Miejsce realizacji zamówienia: Oczyszczalnia ścieków w Otwocku ul. Kraszewskiego 1.
3.5. Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla niniejszego
przedmiotu zamówienia: CPV 90513700-3 Usługi transportu osadów, 90513800-4
Usługi obróbki osadów
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu na
świadczenie usług do zapoznania się z załącznikiem Z-14 -4/17 pn ” Informacja dla
Wykonawców/Podwykonawców”. Zamawiający przed zawarciem umowy z wybranym
Wykonawcą będzie wymagał podpisania wskazanego załącznika.
4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w
art.55 ust.1 pkt 6 regulaminu, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich
zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
7.1.

Zgodnie z art.13 regulaminu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki dotyczące:

7.1.1. posiadania kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
7.1.1.1. zezwolenie

na

unieszkodliwiania

przetwarzanie
odpadów

odpadów
z

w

zakresie

uwzględnieniem

odzysku

i

ustabilizowanych

komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 wydane przez właściwy
organ ustalony wg miejsca prowadzenia przez niego działalności w zgodnie
z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 992 z późn. zm.)
Zezwolenie ma obowiązywać przez cały okres świadczenia usługi.
Dla instalacji mających możliwość przetwarzania do 75 Mg/d osadu ściekowego metodą
R3 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014 poz. 1169),
wymagane jest pozwolenie na przetwarzanie odpadów wydane przez Organ właściwy dla
tego typu decyzji i miejsca przetwarzania.
W przypadku możliwości przetwarzania przez instalację więcej niż 75 Mg/d osadu
ściekowego metodą R3 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27 sierpnia
2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości wymagane jest
pozwolenie zintegrowane wydane przez Organ właściwy dla tego typu decyzji i miejsca
przetwarzania.
7.1.1.2 zezwolenie na transport odpadów

z uwzględnieniem ustabilizowanych

komunalnych osadów ściekowych wydane przez właściwy organ ustalony
wg miejsca prowadzenia przez niego działalności w zakresie transportu
odpadów zgodnie z zachowaniem wymogów określonych
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

1),2),3)

przepisami

(tekst jedn. Dz. U. z 2018

r. poz.992 z późn. zm.) lub potwierdzenie dokonania wpisu do rejestru
podmiotów

gospodarujących

odpadami.

Zezwolenie ma obowiązywać przez cały okres świadczenia usługi.
Zgodnie z art. 233 ww. ustawy o odpadach, zezwolenia na transport odpadów wydane
na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały
wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do

rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, który jest prowadzony przez marszałka
województwa, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis
nastąpił w terminie wcześniejszym.
Rejestr został utworzony łącznie z BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami) w dniu 24 stycznia 2018 roku, na podstawie art. 49 ust. 1
ustawy o odpadach (Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. – Dz. Urz.
RP z 2018 r., poz. 118). Adres strony internetowej BDO: www.bdo.mos.gov.pl
7.1.2.posiadają zdolność techniczną lub zawodową:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 usługi wywozu i zagospodarowania
osadów ściekowych na co najmniej 600 000 zł brutto każda.
W celu spełnienia przez Wykonawcę warunku o którym mowa powyżej, Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych usług, a w przypadku
świadczeń

okresowych

lub

ciągłych

również

wykonywanych

w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu, a
jeżeli

okres

prowadzenia

działalności

jest

krótszy

–w

tym

okresie,

wraz

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a

jeżeli

okres

z

uzasadnionej

przyczyny

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentówoświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Załącznik nr 5 do
SIWZ
7.1.3.

sytuacji

ekonomicznej

i

finansowej:

Wykonawca okaże Zamawiającemu dokument a w przypadku jego braku , inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną, co najmniej 500 000 zł. Zamawiający wymaga dołączenia do
dokumentu lub innego dokumentu dowodu jej opłacenia.
7.1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
7.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

7.2.1.Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust.7.1.
niniejszego rozdziału, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o
którym mowa w ust. 8.1. SIWZ
7.2.2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
zasadzie: wykonawca „spełnia ” albo „nie spełnia” poszczególne warunki.
8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
8.1. W

celu

potwierdzenia

spełniania

przez

Wykonawcę

warunków

udziału

w

postępowaniu, o których mowa w art.32 Regulaminu, Zamawiający żąda złożenia
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wypełnionego według
formularza określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. Oryginał oświadczenia musi być
podpisany

przez

osobę/osoby

uprawnioną/uprawnione

do

reprezentowania

Wykonawcy.
8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
8.2.1.oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z art.32 Regulaminu – zał. nr 4 do SIWZ
8.2.2.aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24
ust.5 pkt 1 ustawy - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
8.2.3.aktualnego

zaświadczenia

potwierdzającego, że

właściwego

Wykonawca

naczelnika

nie zalega

z

urzędu

skarbowego

opłacaniem podatków,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami i grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - oryginał lub kopia
dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
8.2.4.aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji właściwego organu- oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
8.2.5.aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24
ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24 ust.5 pkt 5 i 6
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę
8.2.6.oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informację potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu listy podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SIWZ. Oryginał oświadczenia w
odpowiednim, przedmiotowym zakresie albo oryginał listy podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej musi być podpisany przez Wykonawcę. W
przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, wymagane jest złożenie oddzielnego oświadczenia lub listy
podmiotów.
8.2.7.dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw – posiadające
zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.2.8.oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO –Załącznik nr 8 do SIWZ
8.2.9. zezwolenie

na

przetwarzanie

odpadów

w

zakresie

odzysku

i unieszkodliwiania odpadów z uwzględnieniem ustabilizowanych komunalnych
osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 wydane przez właściwy organ ustalony wg
miejsca prowadzenia przez niego działalności w zgodnie z zachowaniem
wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach
(tekst

jednolity:

Dz.

U.

2018

poz.

992

z

późn.zm.)

Zezwolenie ma obowiązywać przez cały okres świadczenia usługi.
8.2.10.

zezwolenie na transport odpadów

z uwzględnieniem ustabilizowanych

komunalnych osadów ściekowych wydane przez właściwy organ ustalony wg
miejsca prowadzenia przez niego działalności

w zakresie transportu odpadów

zgodnie z zachowaniem wymogów określonych przepisami Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach1),2),3) (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.992 z późn. zm.)
lub potwierdzenie dokonania wpisu do rejestru podmiotów gospodarujących
odpadami.
Zezwolenie ma obowiązywać przez cały okres świadczenia usługi.

8.2.11.

Oświadczenie potwierdzające miejsce zagospodarowania osadów objętych
przedmiotem zamówienia- Załącznik nr 9 do SIWZ

8.3.

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć
następujące dokumenty: zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
8.3.1. Każdy Wykonawca jest zobowiązany do podania szczegółowego opisu metody
odzysku

lub

przetwarzania

z

uwzględnieniem

danych

do

oceny

zgodności

z obowiązującymi przepisami prawa.
8.3.2. W przypadku wywozu osadu do kompostowni Wykonawca przedstawi umowę z
kompostownią

na

przyjmowanie

odpadów

przeznaczonych

do

kompostowania.

z

Integralną

określoną
częścią

ilością

umowy

jest

odpadów
decyzja

kompostowni na odzysk metodą R3.
8.3.3. W przypadku wywozu osadów w celu rekultywacji na składowisko Wykonawca jest
zobowiązany przedstawić umowę podpisaną z eksploatatorem składowiska

na

zastosowanie osadów do rekultywacji ww. składowiska z określeniem ilości osadów .
Integralną częścią umowy jest decyzja na rekultywację.
8.3.4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oświadczenie o planowanym sposobie
odzysku bądź przetwarzaniu przedmiotowych osadów, zgodnie

z

posiadaną decyzją na odzysk lub przetwarzanie odpadów (złożone oświadczenie musi
być spójne z przedstawioną decyzją).
8.3.5. Dla wagi, z której będzie korzystał do określenia ilości osadu, Wykonawca
przedstawi aktualne dokumenty legalizacyjne wagi.
8.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2.2.-8.2.6. składa dokument
określony w pkt. 8.2.5. zawierający informację z odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w pkt. 8.2.5.
8.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2.2.-8.2.6. składa dokumenty
określone w pkt. 8.2.2.-8.2.4. potwierdzające odpowiednio, że:
8.5.1.nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu
8.5.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
8.6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.2.2., 8.2.5. powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa
w pkt. 8.2.3.-8.2.4., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
8.7. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 8.4.-8.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust.8.6. stosuje się
odpowiednio. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z
tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8.8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w pkt. 8.2.5., składa dokument, o którym mowa w ust.8.4. w
zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju w
którym, miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenia tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepisy ust.8.6. zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
8.9. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie wymaganych dokumentów w innym języku
niż język polski bez stosownego tłumaczenia.
8.10. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.13 ust.1
regulaminu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.13
ust.1 regulaminu, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt. 8.2.3. – 8.2.5.
8.11. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: zakres
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, zakres i okres udziału
innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

8.12. Dokumenty (w tym oświadczenia) sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski - oryginał tłumaczenia lub kopia tłumaczenia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8.13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub Pełnomocnika (Lidera) pod warunkiem, że wynika to z treści
udzielonego pełnomocnictwa.
8.14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni pod
rygorem wykluczenia z postępowania spełniać warunki udziału w postepowaniu oraz
złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków określonych w art.8.
8.15. Ponadto tacy Wykonawcy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika (Lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby
Pełnomocnikiem (Liderem) był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
8.16. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie
kopii. (Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia z wyłączeniem pełnomocnika).
8.17. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem).
8.18. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia

obowiązani

są do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia.
8.19. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum,
która musi zawierać, co najmniej:
8.19.1. określenie celu gospodarczego
8.19.2. oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi
8.19.3. określenie lidera konsorcjum
8.19.4. określenie zakresu rzeczowego zamówienia realizowanego przez każdego z
członków konsorcjum
8.19.5. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek
z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i
rękojmi
8.19.6. określenie

odpowiedzialności

solidarnej

członków

konsorcjumwzględem

Zamawiającego
8.19.7. zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego
8.20. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokumenty wymienione w ust.8.1. oraz 8.2. pkt. 8.2.1.-8.2.10. składa każdy Wykonawca
indywidulanie. W przypadku dokumentu określonego w pkt. 8.2.9.-8.2.10. jeżeli któryś
z wspólników nie wykaże się posiadaniem stosownego dokumentu umowa regulującą

współprace musi wskazywać, który ze wspólników będzie wykonywał czynności z
zakresu wymagającego zezwolenia.
8.21. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt. 8.2.3.-8.2.5.
8.22. Zamawiający

może

zażądać

od

wykonawcy

przedstawienia

dokumentów

wymienionych w pkt. 8.2.3.-8.2.5., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego
zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega.
8.23. Oświadczenia o których mowa dotyczące wykonawcy i innych podmiotów , na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.13 ust.1
regulaminu oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
Każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty,
które dotyczą tego Wykonawcy lub przez Pełnomocnika (Lidera) gdy Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiające z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
9.1. Zgodnie z art. 18 regulaminu, w postępowaniach o udzielenie zamówienia
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego faksem pod numer + 48 22 779 42
96 wew. 10 lub pocztą elektroniczną opwik@opwik.com. Zawsze dopuszczalna jest
forma pisemna.
Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz pełnomocnictwa.
9.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
9.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu
lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
Zamawiającego przed upływem terminu.
9.4. Wykonawcy, którzy do dnia składania ofert nie złożyli wymaganych przez
zamawiającego oświadczeń dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo
którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające
błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa i zostaną wezwani na podstawie
art.17 ust.2 regulaminu do ich złożenia, powinni przesłać/złożyć w formie pisemnej
w/w oświadczenia, dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność

z

oryginałem

przez

osobę/osoby

uprawnioną/

uprawnione

do

reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnictwa w formie oryginału wystawionego
przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub kopii (odpisu) notarialnie
poświadczonej, w terminie i do miejsca wskazanego w stosownym zawiadomieniu, tzn.
w tych przypadkach nie obowiązuje forma faksu.
9.5. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się
wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę
zamówienia nadaną przez Zamawiającego.
9.6. Warunki uzyskania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ:
9.6.1.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jednocześnie przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
9.6.2.Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ powinny być wnoszone w
formie faksu lub pocztą elektroniczną, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem
na język polski. Zawsze jest dopuszczalna forma pisemna.
9.6.3.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, w tym umieszcza je na stronie
internetowej, na której została zamieszczona SIWZ.
9.7. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami
jest Pani Katarzyna Babik – specjalista ds. Zamówień Publicznych oraz Pani Monika
Tomaszewska – technolog - zagadnienia związane z przedmiotem zamówienia.
9.8. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
10. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
11. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni tj. od dnia 04.06.2019 r.
12. Opis sposobu przygotowania oferty
12.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym, w walucie PLN.
12.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
12.3. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą
wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
12.4. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

12.5. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone
w tych dokumentach.
12.6. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
12.7. Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do
podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
12.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski poświadczone przez wykonawcę.
12.9. Do oferty muszą być załączone wszystkie oświadczenia i dokumenty, w tym załączniki,
wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
12.10. Zaleca się, aby wszystkie podpisy złożone w ofercie były czytelne lub opatrzone
imienną pieczątką osoby składającej podpis celem jej identyfikacji.
12.11. Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście
oferty były parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną.
12.12. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron.
12.13. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były złączone w sposób trwały,
uniemożliwiający ich rozłączenie, bez naruszenia integralności oferty.
12.14. Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym,
zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści
oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
12.15. Zaleca się, aby opakowanie posiadało:
12.15.1. nazwę i adres Wykonawcy
12.15.2. nazwę i adres Zamawiającego
12.16. oznaczenie:
„Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w
Otwocku zg. z zał. nr 1 do SIWZ ” Znak sprawy: 6/2019 NS „NIE OTWIERAĆ
PRZED DNIEM 04.06.2019 r. godz. 11:15”
12.17. Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć
taki sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwia osobom postronnym,
czyli jakiejkolwiek osobie, zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert z
jakimkolwiek elementem treści oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.
12.18. Zgodnie z zasadą jawności obowiązującą w postępowaniach o udzielenie zamówień
publicznych, na podstawie art.4 regulaminu Zamawiający udostępni dokumenty, o
których mowa w art.70 ust.3 regulaminu z zastrzeżeniem art.4 ust.2 w trybie
przepisów art.12 ust.2 pkt 1 oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 792), z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

12.19. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. późn. zm.)
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w
celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być
udostępnione innym uczestnikom postępowania.
12.20. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.61 ust.3 regulaminu.
12.21. Informacje zastrzeżone przez Wykonawcę, jako tajemnica przedsiębiorstwa winny
być w sposób wyraźny oznakowane „tajemnica przedsiębiorstwa”.
12.22. W przypadku nieoznakowania informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ich udostępnienie.
12.23. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzaniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych
wymagań jak składana oferta, ze stosownym dopiskiem na opakowaniu np.
„ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną
otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty.
12.24. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę
lub wycofać się z postępowania o zmówienie publiczne poprzez złożenie
stosownego pisemnego powiadomienia (oświadczenia) z napisem na kopercie np.
„WYCOFANIE OFERTY”.
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
13.1. Ofertę, oznaczoną jak w art.12 SIWZ, w zamkniętej(-ych) kopercie(-tach) należy złożyć
(przesłać/przekazać) w siedzibie Zamawiającego w Otwocku, ul. Karczewska 48, w
Biurze Obsługi Klienta do dnia 04.06.2019 r. do godz. 11:00.
13.2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2019 r. o godz. 11:15 w siedzibie
Zamawiającego (j/w). Otwarcie ofert jest jawne.
14. Opis sposobu obliczenia ceny
14.1. Wartość oferty netto stanowić będzie łączna wartość sum netto podanych w
formularzu cenowym.
14.2. Wartość oferty brutto stanowić będzie łączna wartość sum brutto podanych w
formularzu cenowym.
14.3. Obliczone w powyższy sposób wartość należy wpisać do formularza ofertowego zał.
nr 2.
14.4. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN
cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady że trzecia cyfra po

przecinku jest niższa od 5 i od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po
przecinku w górę o 1.
14.5. Cena podana przez Wykonawcę jest wiążąca od chwili złożenia przez
Wykonawcę oferty i nie ulegnie zmianie, nawet jeśli Wykonawca nie przewidział
w ofercie zmian cenotwórczych składników, za wyjątkiem ustawowej zmiany
stawki podatku VAT. Zmiana umowy będzie dotyczyła w takim przypadku
zmiany w zakresie kwoty VAT i kwoty wynagrodzenia brutto. Poza wyżej
wymienionym przypadkiem cena nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy.
Cena Oferty będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie. Oznaczać to
będzie, iż Wykonawca skalkuluje dodatkowo wszystkie potencjalne ryzyka, jakie
mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy. Wszystkie ceny określone
przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegały zmianom. Podana w ofercie cena musi uwzględnić wszelkie
wymagania niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty.
14.6. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionych w niej
cen podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego
czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku, wykorzystując w tym celu załącznik nr 2.
14.7. Dla celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi,
Zamawiający doliczy do cen netto Wykonawców zagranicznych kwotę należnego,
obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT.
14.8. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców
krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od
siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania
faktur należnych z tytułu wykonania umowy (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami
dla Wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z
wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych).
14.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
15.1. W odniesieniu do ofert nie podlegających odrzuceniu Komisja dokona ich oceny na
podstawie kryteriów:

15.2.

Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena oferty brutto (w PLN)

80 %

2

Odległość od miejsca załadunku do

20%

miejsca przetwarzania

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, czyli temu, który uzyska
najwyższą wartość punktową wyliczoną wg wzoru:
15.2.1.Cena brutto-80%
15.2.2.Odległość od miejsca załadunku do miejsca przetwarzania -20%
15.2.3.C-Liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium cena:
C=a x80%x100pkt
b
a-cena najniższa brutto
b-rozpatrywana oferta
15.2.4.O- Odległość od miejsca załadunku do miejsca przetwarzania :
0-50 km-wykonawca otrzyma 20 pkt,
51-100 km-wykonawca otrzyma 15 pkt
101-150km-wykonawca otrzyma 10 pkt
Powyżej 150km- wykonawca otrzyma 5 pkt

W przypadku planowanych dwóch lub więcej miejsc przekazywania osadów ściekowych
wykonawca powinien zmierzyć odległość do obu miejsc odzysku odpadów i obliczyć średnią
z obu odległości.
Spełnienie warunku podanej od miejsca załadunku do miejsca przetwarzania odbędzie się za
pomocą lokalizatora internetowego www.targeo.pl
Odległość będzie liczona poruszając się drogami publicznymi od oczyszczalni ścieków w
Otwocku do adresu instalacji wskazanej w ofercie złożonej przez wykonawcę w zał. nr 8
C+O=liczba punktów przyznanych ofercie, najkorzystniejsza oferta może otrzymać
maksymalnie 100%.
15.3.

Cena oferty uwzględniająca stawkę podatku VAT, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy).

15.4.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

15.5.

Zgodnie z art.62 i 63 regulaminu, zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste
omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji

rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności
oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16.1 Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona
(upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy wymieniona (wymienione):
16.1.1. w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo
16.1.2. w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
16.1.3. lub pełnomocnik, który przedstawi stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą lub
przed zawarciem umowy od osoby (osób) wymienionej (wymienionych) w powyższym
dokumencie - oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.
16.2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie
się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem
zamówienia

publicznego,

przedstawienia

umowy

ubiegających

umowy w sprawie

regulującej

współpracę

tych

wykonawców - oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy.
18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
18.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia

zawarta zostanie z uwzględnieniem

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
18.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
18.3.Umowa

zostanie

zawarta

w

formie

pisemnej

po

upływie

terminu

przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy
Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IV regulaminu.
20. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
opwik@opwik.com
22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenie w
walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
23. Jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną oraz dynamiczny system
zakupów:
23.1

informację

o

przewidywanym

wyborze

najkorzystniejszej

oferty

z

zastosowaniem aukcji elektronicznej
23.2 wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych
23.3. informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji
elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu
zakupów.
24. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający
przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający
informuje, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi
Wykonawca.
25. Podwykonawstwo
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie

zamierza

powierzyć

podwykonawcom.

Powierzenie

wykonania

części

zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia.
26. Spis załączników do SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z art.32 Regulaminu
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz wykonanych usług
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 8 do SIWZ- Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych

przewidzianych

w

art.

13

lub

art.

14

RODO.

Załącznik nr 9 do SIWZ-Oświadczenie potwierdzające miejsce zagospodarowania osadów
objętych przedmiotem zamówienia

…………………………………………………………..
Prezes Zarządu lub osoba upoważniona

Załącznik Nr 2

Formularz ofertowy
1. Zamawiający
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05- 400 Otwock, ul. Karczewska 48
2. Wykonawca
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. Osoba uprawniona do kontaktów
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

4. Oświadczam(y), że:
następujące części zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (wypełnić jeżeli
dotyczy):
l.p.

Nazwa części zamówienia

Nazwa i adres Wykonawcy

(zakres)

1
2
3

5. Zobowiązania wykonawcy:
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu sektorowym na: „Wywóz i zagospodarowanie
osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Otwocku zg. z zał. nr 1 do SIWZ”.
numer sprawy: 6/2019 NS, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

cena netto: ……………………………………………....zł.
słownie: ...................................................................................................................................................................
podatek VAT …………………………………………....zł.
cena brutto …………………………………………......zł.
słownie: ...................................................................................................................................................................
6. Oświadczam, że:
6.1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do
przygotowania oferty.
6.2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6.3. Wadium (forma) - nie dotyczy
6.4. Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy Wykonawcy – nie dotyczy
6.5. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
postanowienia umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6.6. Wykonam zamówienie w terminie: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
6.7. Okres gwarancji: (wyrażony w liczbie miesięcy): nie dotyczy
6.8. Reklamacje będą załatwiane w terminie: 14 dni
6.9. Termin płatności: 30 dni przelew
6.10. Sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji:
6.10.1. telefonicznie na nr: ………………………..………………………
6.10.2. faxem na nr: ………………………….……………………………….
6.10.3. e-mail na adres: ……………………………………………………..
6.10.4. inne: ……………………………………………………………………….
6.11.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy): nie dotyczy.

7. Oświadczam, że:
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie pn. „Wywóz i
zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Otwocku zg. z zał. nr
1 do SIWZ”. Numer sprawy 6/2019 NS wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług1 / będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług2.
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………………….…….3 objętych
przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła
………………….... zł.4

Objaśnienie:
1

w wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić.

2

w wypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić.

3

wpisać dostawę/dostawy, która będzie prowadziła do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

4

wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) dostawy/dostaw wymienionych wcześniej

8. Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Inne informacje wykonawcy: ......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
9. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art.13 ust.1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o., adres: 05-400 Otwock, ul. Karczewska 48,
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: opwik@opwik.com
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,
RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z
realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,
zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 4 oraz art. 70 ust. 3
Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w O P W i K Sp. z o. o.
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 71 Regulaminu udzielania zamówień
sektorowych, przez okres 3 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
6) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
7) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w
przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o., adres: ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: opwik@opwik.com;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celach związanych z
oszacowaniem wartości zamówienia, zaproszeniem do złożenia oferty oraz ewentualnym
zawarciem i realizacją umowy o współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.
4) administrator przetwarza jedynie Państwa dane kontaktowe;
5) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np.
kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
6) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
7) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 14 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w Regulaminie udzielania
zamówień sektorowych w O P W i K Sp. z o. o. albo w przypadku zamówień realizowanych
w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres
wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania danych określa Regulamin.
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.
..................................................................................
data i czytelny podpis wykonawcy

Załącznik Nr 3

Formularz cenowy
1. Zamawiający
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05- 400 Otwock, ul. Karczewska 48
2. Wykonawca
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Cena ofertowa za wykonanie zadania / przedmiotu zamówienia:
Cena
Lp.

Przedmiot

j. m.

Ilość

jedn.
netto

1

Wywóz osadów
ściekowych

t

Kwota

VAT

Kwota

netto

8%

brutto

8000

Ogółem

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

………………………………………….
data i czytelny podpis wykonawcy

Załącznik Nr 4

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
o zamówienie sektorowe zg. z art.32 Regulaminu OPWiK Sp. z o.o.
Wykonawca
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadam kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
2. Posiadam zdolność techniczną lub zawodową.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie sektorowe na podstawie art.15
Regulaminu Zamówień sektorowych.
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje
są zgodne z prawdą.

..................................................................................
data i czytelny podpis wykonawcy

Załącznik Nr 5

Wykaz wykonanych usług
1. Zamawiający
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05- 400 Otwock, ul. Karczewska 48
2. Wykonawca
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
lub wykonuje należycie co najmniej 2 usługi wywozu i zagospodarowania osadów
ściekowych na co najmniej 600 000 zł brutto każda.
W celu spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych usług, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie 3 lat przed upływem
terminu składania ofert do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy –w tym okresie ,wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot
, na rzecz którego usługi były wykonywane , a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli okres z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie
wykonawcy; w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Data
Lp.

Odbiorca

wykonania

Przedmiot wykonanej

(d/m/r)

usługi/dostawy

Od -do

Wartość

Stawka

netto

VAT

PLN

8 (%)

Wartość
brutto PLN

1

2

3

4

..................................................................................
data i czytelny podpis wykonawcy

Załącznik Nr 6 - Wzór umowy

Umowa nr …../……..

zawarta w dniu ………………………. r. pomiędzy
Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku przy
ul. Karczewskiej 48, NIP 532-19-54-266, REGON 141152456, wpisanym do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS
0000287447, Kapitał Zakładowy wynosi: 109.905.000 zł., reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu

Sławomira Dąbrowskiego

Prokurent

Marię Kozłowską

zwaną dalej „Zamawiającym”
a
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
z siedzibą: ul. ................................................................................................................................................................
REGON ………………………………...; NIP ………………………………………. reprezentowanym przez:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór Wykonawcy, dokonany w dniu ……….………….. r. w
trybie

przetargu nieograniczonego,

zgodnie z

Regulaminem

Udzielania

Zamówień

Sektorowych w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o. w myśl art.132
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze
zm.).

§1
1. Przedmiotem umowy jest wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z
oczyszczalni ścieków w Otwocku w sposób i na warunkach określonych w ogłoszeniu o
przetargu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszej umowy.
2. Szczegółowy wykaz ilości, rodzajów, parametrów oraz innych wymagań, a także cen
jednostkowych dotyczących przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w ofercie Wykonawcy. SIWZ wraz ze wszystkimi
załącznikami oraz oferta Wykonawcy z dnia ................ stanowią integralną część niniejszej
umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiot umowy określonego w ust.1 oraz
zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, na warunkach określonych w zał. Nr 1 do SIWZ
(Specyfikacja Techniczna).
4. Zapisy dotyczące przedmiotu umowy nie ujęte w umowie zostały zawarte w Specyfikacji
Technicznej.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana i z którym zostanie zawarta umowa,
w okresie realizacji umowy jest zobowiązany do posiadania wszelkich aktualnych i
prawomocnych zezwoleń, zgód, decyzji wymaganych przepisami prawa na prowadzenie
działalności objętej przedmiotem zamówienia.
6. Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego, lecz nie później niż w przeciągu 24
godzin od zaistnienia zdarzenia, o wstrzymaniu lub cofnięciu pozwoleń na prowadzenie
działalności objętej przedmiotem umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy określony §1 w terminie 6
miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Pozostała ilość osadu będzie wywożona partiami, sukcesywnie w miarę potrzeb
Zamawiającego,

według

ustalonego

i

zatwierdzonego

przez

Zamawiającego

harmonogramu.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić szczelny, zabezpieczony przed wypadaniem
i niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych, transport osadów.
4. Za wywieziony osad Wykonawca przedstawi kwity wagowe wraz z ich

zestawieniem,

w rozbiciu tygodniowym.
5. Niezależnie od przedstawionych kwitów wagowych operator ładowarki musi prowadzić
rejestr następujących informacji: ilość załadowanych łyżek

ładowarki na

każdy

z samochodów .
6. Ww. rejestr i informacja o ilości osadów załadowanych na
transportowe każdorazowo po zakończeniu załadunku

samochodowe środki

w danym dniu, przekazywana

będzie Zamawiającemu.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dodatkowo weryfikacji ilości
wywożonych osadów na niezależnej wadze. W przypadku rozbieżności między wagą
Wykonawcy, a wagą Zamawiającego, Wykonawca będzie musiał ponownie wykonać
legalizację wagi.
8. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzania Zamawiającemu na koniec miesiąca
kalendarzowego Karty Przekazania Odpadu, ilości odebranych osadów oraz przedstawienia
kopii karty przekazania odpadu dla ostatecznego miejsca ich
zagospodarowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
9.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletu kart przekazania
odpadu z okresu poszczególnych miesięcy wykonywania usługi.

10. Wykonawca zgodnie z Art. 27 ust. 3 Ustawy o odpadach przejmuje pełną
odpowiedzialność

za

gospodarowanie

przedmiotowymi

osadami.

Odpowiedzialność ta rozpoczyna się od momentu załadunku osadów na środki
transportowe w miejscu gromadzenia osadu na terenie oczyszczalni.
11. Koszty związane z transportem oraz rozładunkiem przedmiotu umowy w pełni pokrywa
Wykonawca.
12. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie transportu ponosi Wykonawca.

§3
1. Łączna wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, Strony ustaliły na kwotę netto
……………………..…. zł + obowiązujący podatek VAT, co stanowi kwotę brutto …………………….…..
zł (słownie: ................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….złotych brutto).
2. Rzeczywista wartość umowy będzie sumą wartości zrealizowanych zamówień cząstkowych
składanych w rozliczeniu miesięcznym w trakcie trwania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całości zamówienia tzn. podana
ilość osadu do wywiezienia jest orientacyjna i Zamawiający może przekazać do wywozu
mniejszą ilość niż zakładana. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie.
4. W przypadku określonym w §3 ust.3 umowy Wykonawcy przysługuje zapłata za rzeczywistą,
wywiezioną ilość osadów ściekowych na podstawie przekazanych kart przekazania odpadu.
5. Wykonawca oświadcza, że cena jest stała za cały okres obowiązywania umowy, nie podlega
negocjacji oraz waloryzacji oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy.
6. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT za każdą partie wywiezionego
osadu w rozliczeniu miesięcznym.
7. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na jego rachunek
bankowy……………………………………………………………………………………………………
8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, numer NIP: 532-19-54-266
9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, numer NIP: ………………………….
10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury w zakresie umowy bez
swojego podpisu, jako Odbiorcy.
§4
1. Nadzór nad przedmiotem umowy z ramienia Zamawiającego będzie sprawować Pan Piotr
Lech kierownik oczyszczalni ścieków tel. kontaktowy ……………………………….…………..
2. Nadzór

nad

przedmiotem

umowy

z

ramienia

Wykonawcy

będzie

sprawować

…………………………………… tel. kontaktowy ……………………………….…………..
§5
1. Na czas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od

odpowiedzialności

cywilnej

w

zakresie

prowadzonej

działalności

związanej

z przedmiotem umowy.
2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy niezwłocznie dokument
potwierdzający prawdziwość w/w dokumentu.
§6
1. W razie niewykonania przedmiotu umowy lub wykonania jej w sposób nienależyty,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto
niewykonanej lub wykonanej w sposób wadliwy części umowy.
2. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §3
ust.1, za każdy dzień opóźnienia w jej wykonaniu.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z powodów wskazanych w § 7
niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §3 ust.1.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych.
§7
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli poweźmie
wiadomość o tym, że Wykonawca:
1) zawiesił działalność gospodarczą,
2) rażąco naruszył zapisy umowy,
3) nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie.
4) została wstrzymana lub cofnięta decyzja pozwalająca na prowadzenie działalności
stanowiącej przedmiot umowy lub o utracie zdolności do jej wykonania.
2. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać
uzasadnienie.
§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Dopuszczalność zmiany umowy może wystąpić tylko na podstawie przesłanek z art. 76
Regulaminu

Udzielania

Zamówień

Sektorowych

w

Otwockim

Przedsiębiorstwie

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o.
§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Wykonawca

Zamawiający

................................................................................................... ........................................................................................
/ pieczęć i podpisy /

/ pieczęć i podpisy /

Załącznik Nr 7

Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................................................................
Adres wykonawcy: ......................................................................................................................................................
Miejscowość: ................................................

Lp.

Nazwa podmiotu

Data ...........................................................................

Adres podmiotu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:

„Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z

oczyszczalni ścieków w Otwocku zg. z zał. nr 1 do SIWZ ” Numer sprawy: 6/2019 NS,
oświadczam/-y, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.23) ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986), w skład
której wchodzą następujące podmioty: .............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
/nie należę do grupy kapitałowej*.

..................................................................................
data i czytelny podpis wykonawcy

Załącznik nr 8

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam,

że

wypełniłem/nie

wypełniłem

obowiązku

informacyjnego

przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
realizowanego na podstawie przepisów Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w
Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w niniejszym postępowaniu.*

…………………………………………..
data i czytelny podpis wykonawcy

______________________________
1)

rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenie
wykonawca składa poprzez (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 9

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW
OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................................................................
Adres wykonawcy: ......................................................................................................................................................
Miejscowość: ................................................

Data ...........................................................................

Przystępując do postepowania o udzielenie zamówienia pn. „Wywóz i zagospodarowanie
osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Otwocku zg. z zał. nr 1 do SIWZ”.
Znak sprawy: 6/2019 NS, oświadczam(y),że będziemy realizować zamówienie przy
wykorzystaniu następującej instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych
objętych przedmiotem zamówienia:
Odległość podana w kilometrach od
Lp.

Nazwa i adres instalacji w której będą
zagospodarowane osady.

oczyszczalni ścieków do adresu instalacji
wskazanej kolumnie 2.
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1

2

3

Spełnienie powyższego warunku Zamawiający sprawdzi wykorzystując lokalizator internetowy
www.targeo.pl
Odległość będzie liczona poruszając się drogami publicznymi od oczyszczalni ścieków w
Otwocku do adresu instalacji wskazanej w ofercie złożonej przez Wykonawcę.

..................................................................................
data i czytelny podpis wykonawcy

