Załącznik nr 1 do SIWZ
..........................................................
(pieczęć Wykonawcy)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu
Ul. Graniczna 8
21 – 550 Terespol
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Nazwa i adres Wykonawcy: .......................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
Dzierżawa Stacji odwadniania komunalnych osadów ściekowych z opcją wykupu
na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U.2013.907, z późn. zm.) oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, dotyczące:
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.

Dnia .........................................
.............................................................................
pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Znak sprawy: ZP 1/10/2014
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Załącznik nr 2 do SIWZ
..........................................................
(pieczęć Wykonawcy)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu
Ul. Graniczna 8
21 – 550 Terespol
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Nazwa i adres Wykonawcy: .......................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
Dzierżawa Stacji odwadniania komunalnych osadów ściekowych z opcją wykupu
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy którego reprezentuję z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2013.907, z późn. zm.).
Dnia .........................................

.............................................................................
pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Znak sprawy: ZP 1/10/2014
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Załącznik nr 3 do SIWZ

..........................................................
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu
Ul. Graniczna 8
21 – 550 Terespol
Ja .............................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy/ów:
Nazwa ......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Adres .........................................................................................................................................
NIP

................................................... REGON

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

Telefon ............................................................ Fax ..............................................................
E-mail ......................................................................
nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, na zadanie pod nazwą:
Dzierżawa Stacji odwadniania komunalnych osadów ściekowych z opcją wykupu
oświadczam, że:
1.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami

zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (znak sprawy:

):

za cenę netto: ......................................zł.
(słownie: ........................................................................................................................................)
Znak sprawy: ZP 1/10/2014
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zgodnie z załączonym „Formularzem cenowym”.*/
2. Oświadczam, że:
1) Zamówienie wykonam/y samodzielnie*/
2) Zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom*/
L.p.

Opis części zamówienia
*/

3) Otrzymałem konieczne informacje do przygotowania oferty.
4) Oferowane urządzenie odpowiada parametrom technicznym określonym w załączniku nr 6
do SIWZ
5) Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
6) Wykonam zamówienie w terminie do ……......2014 r.
7) Akceptuję warunki i postanowienia umowy opisane we wzorze umowy.
8) W razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do: podpisania umowy w terminie
zaproponowanym przez zamawiającego,
9) Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte
w następujących dokumentach:
(podać strony Oferty) ............................ – dołączone do oferty w oddzielnej kopercie.*/
Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.
Dnia .........................................
....................................................................................
pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
*/

- Niepotrzebne skreślić

Znak sprawy: ZP 1/10/2014
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Załącznik nr 4 do SIWZ
…………………………….……..……….
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
Dzierżawa Stacji odwadniania komunalnych osadów ściekowych z opcją wykupu

Lp.

1.
2.
3.

4.

Wyszczególnienie

Cena
jednostkowa
netto

Miesięczny
czynsz dzierżawny
Koszty dostawy, montażu,
rozruchu oraz szkolenia
Koszty demontażu oraz
usunięcia przedmiotu
dzierżawy
Cena wykupu przedmiotu
dzierżawy

5.

Ilość

Wartość netto

Wartość brutto

24
1
1

1

Razem

.................................................................
Podpis Wykonawcy

Znak sprawy: ZP 1/10/2014
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Załącznik nr 5 do SIWZ

..........................................................
(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz wykonanych stacji odwadniania osadu
Dzierżawa Stacji odwadniania komunalnych osadów ściekowych z opcją wykupu
Lp.

Miejsce wykonanej stacji odwadniania
osadów (adres, telefon)

Data
wykonania

Wartość netto
wykonanej stacji
odwadniania
osadów

1.

2.

3.

.................................................................
Podpis Wykonawcy

Znak sprawy: ZP 1/10/2014
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Załącznik nr 6 do SIWZ

INFORMACJA WYKONAWCY
(pieczęć Wykonawcy)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie:
Dzierżawa Stacji odwadniania komunalnych osadów ściekowych z opcją wykupu
informuję, że:

NALEŻĘ / NIE NALEŻĘ* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

.............................., dnia …………… 2014 r.

.................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić
UWAGA!
W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, WRAZ
Z INFORMACJĄ ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ LISTĘ PODMIOTÓW
NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.

Znak sprawy: ZP 1/10/2014
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Załącznik nr 7 do SIWZ

Wzór umowy

UMOWA DZIERŻAWY Z OPCJĄ WYKUPU
Niniejsza umowa została zawarta w Terespol dnia ..................2014r w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.)
pomiędzy
.......................................................................z siedzibą .....................................................,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
....................................................pod nr KRS ............................, o wysokości kapitału
zakładowego: złotych oraz numerach NIP: .........................., REGON: .............................,
reprezentowanym przez:
.................................................
zwanym dalej Wydzierżawiającym
a
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu, Ul.
Graniczna 8, 21-550 Terespol NIP 537 000 17 67, KRS 0000172014
reprezentowanym przez:
Jacka Szczepaniaka – Prezesa Zarządu
zwanym dalej Dzierżawcą,
o treści następującej:
§1
1.

Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do używania urządzenia techniczne Stacja odwadniania
komunalnych osadów ściekowych zwane dalej jako Przedmiot Dzierżawy, której opis i parametry
techniczne zawiera załącznik do umowy.

2. Wydzierżawiający oświadcza, że Przedmiot Dzierżawy przekazany Dzierżawcy stanowi jego
własność i pozostanie nią do wygaśnięcia niniejszej umowy, jest fabrycznie nowy, jest w
stanie zdatnym do umówionego użytku i nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich.
§2
1. Wydzierżawiający dostarczy , zamontuje i wykona rozruch technologiczny w/w urządzeń na
terenie oczyszczalni ścieków w Terespolu oraz przeszkoli obsługę Dzierżawcy w terminie do
dnia ..............r.
2. Dzierżawcy przysługuje 2 tygodniowy okres próbny po rozruchu technologicznym
sprawdzający poprawność montażu i działania zainstalowanych urządzeń oraz efekt
odwadniania. W przypadku pozytywnego zakończenia okresu próbnego zostanie podpisany
końcowy protokół odbioru.
Znak sprawy: ZP 1/10/2014
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§3
1. Strony ustalają czynsz dzierżawny w wysokości ...........................PLN (słownie
.......................................... złotych) netto miesięcznie.
2. Czynsz płatny będzie z dołu przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
3. Czynsz dzierżawny za pierwszy miesiąc dzierżawy zostanie naliczony po zakończeniu okresu
próbnego i podpisaniu końcowego protokółu odbioru.
4. Koszty dostawy, montażu, rozruchu oraz szkolenia w wysokości ...................... zł netto
zostaną doliczone do pierwszej faktury za dzierżawę.
5. Koszty demontażu Przedmiotu Dzierżawy , wynoszą ......................(słownie:..........................)
netto. Powyższa kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni po wykonaniu demontażu na
podstawie wystawionej faktury VAT.
§4
Wydzierżawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym bez
uprzedzenia w przypadku, gdy:
1. Dzierżawca będzie używał przedmiotu dzierżawy w sposób niezgodny z zasadami
prawidłowej eksploatacji..
2. Zmieni przeznaczenia przedmiotu dzierżawy lub bez zgody Wydzierżawiającego wyrażonej
na piśmie odda przedmiot dzierżawy osobie trzeciej do używania.
3. Dzierżawca będzie zalegał z zapłatą czynszu dzierżawnego dłużej niż 3 miesiące od daty
dostarczenia faktury.
§5
Umowę zawarto na okres 24 miesięcy tj. od dnia ……….2014r. do dnia …….........r.
§6
1. Przez cały okres trwania umowy Wydzierżawiający lub autoryzowany przez
Wydzierżawiającego serwis dokonywać będzie w ramach gwarancji przeglądów okresowych
(minimum jeden w ciągu roku), napraw gwarancyjnych wszystkich dostarczonych urządzeń
stacji odwadniania osadu. Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe i konstrukcyjne
oraz awarie z nich wynikające. Nie obejmuje konieczności wymiany naturalnie zużywających
się elementów w trakcie normalnej, prawidłowej eksploatacji.
2. Zgłoszenia awarii dokonywane będą przez Dzierżawcę telefonicznie na podany przez
Wydzierżawiającego numer telefonu i potwierdzone pisemnie. Wydzierżawiający zobowiązany jest
zareagować na zgłoszenie w ciągu 72 godzin.
3. W przypadku 3-krotniej naprawy tego samego elementu lub podzespołu w jednym z urządzeń
Wydzierżawiający zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia na nowe wolne od wad.
§7
1. Po wygaśnięciu umowy Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu Przedmiotu Dzierżawy
za kwotę .......[netto] określoną w punkcie 4 formularza cenowego.
2. Przez opcję pierwokupu Strony rozumieją prawo (ale nie obowiązek) kupna Przedmiotu
Dzierżawy przez Dzierżawcę i na żądanie Dzierżawcy, przy czym Wydzierżawiający nie może
uwolnić się od obowiązku sprzedaży Przedmiotu Dzierżawy.
3. W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu Przedmiotu Dzierżawy przez Dzierżawcę w celu
pozostawienia go do dalszej eksploatacji, Wydzierżawiający wykona przegląd urządzeń na koszt
własny i przedłuży gwarancję na okres następnych 12 miesięcy.
Znak sprawy: ZP 1/10/2014
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§8
O woli skorzystania z prawa pierwokupu zawartego w §7 Dzierżawca poinformuje
Wydzierżawiającego najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem umowy dzierżawy w formie
oświadczenia woli w postaci pisemnej.
§9
1. Dzierżawca po upływie okresu na jaki umowa została zawarta, w przypadku nie skorzystania z prawa
pierwokupu, zwróci Wydzierżawiającemu Przedmiot Dzierżawy w stanie niepogorszonym, z
wyjątkiem zużycia wynikającego z bieżącej eksploatacji.
2. Zwrot Przedmiotu Dzierżawy Wydzierżawiającemu zostanie dokonany na podstawie protokołu
przekazania.
3. Wydzierżawiający wykona demontaż Przedmiotu Dzierżawy oraz usunie urządzenia z terenu
oczyszczalni w terminie 7 dni od daty zakończenia umowy.
§10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Wydzierżawiającego.
§11
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą stron wyrażoną na piśmie
w formie aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień
do umowy, niekorzystnych dla Wydzierżawiającego, chyba że konieczność wprowadzania
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.
§12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................
Dzierżawca

Znak sprawy: ZP 1/10/2014

.......................................................
Wydzierżawiający
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Załącznik nr 8 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dzierżawa Stacji odwadniania komunalnych osadów ściekowych z opcją wykupu
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa fabrycznie nowej stacji odwadniania komunalnych
osadów ściekowych z opcją wykupu w oparciu o prasę taśmową z zagęszczarką wstępną, o
przepustowość hydraulicznej prasy co najmniej 8 m3/h wyposażoną w układ odzysku wody,
automatyczną stację przygotowania polielektrolitu, przenośnik śrubowy osadu wraz z
niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, robotami związanymi z orurowaniem i
okablowaniem, rozruchem i szkoleniem obsługi.
Koncentracja osadu po zagęszczaczu grawitacyjnym – od 0,7 do1,2%sm;
Koncentracja osadu odwodnionego – min 15 % sm;
Płukanie prasy powinno odbywać się przy użyciu filtratu z prasy za pomocą dostarczonego
układu odzysku wody
Do odwadniania osadu powinien być używany polielektrolit w postaci emulsji, podawany z
automatycznej stacji przygotowania polielektrolitu. Rozrabianie i uzupełnianie roztworu nie
może powodować przerw w pracy prasy.
Do nowej stacji odwadniania osadów powinien zostać wykorzystany i dostosowany istniejący
układ higienizacji.
Całą instalację hydrauliczną osadu, polielektrolitu, wody płuczącej należy wykonać z rur PVCklejonych.
Sterowanie wszystkimi urządzeniami ( prasa, zagęszczacz wstępny, pompy, przenośnik, układ
odzysku wody, automatyczna stacja przygotowania polielektrolitu, istniejący układ higienizacji,
sprężarka/agregat hydrauliczny ) odbywać powinno się z szafy sterującej.
Wymagane urządzenia stacji odwadniania osadów oraz opis warunków technicznych, jakie
powinny spełniać:
1. Prasa taśmowa o szerokości taśm minimum 1000mm, taśmy o wydłużonej żywotności.
1.1. Prasa powinna posiadać niezależnie napędzany zagęszczacz wstępny, bębnowy lub
taśmowy o regulowanym wydatku, zintegrowany z prasą lub stanowiący oddzielne
urządzenie. Zagęszczacz powinien posiadać możliwość płynnej regulacji obrotów,
niezależnie od obrotów samej prasy. Łączna moc zainstalowana napędów prasy i
zagęszczacza nie większa niż 0,8 kW
1.2.

Prasa powinna być wyposażona w automatyczny, kontrolowany elektronicznie system
(pneumatyczny bądź hydrauliczny)
regulacji
położenia i naciągu taśmy z
możliwością płynnej regulacji naciągu w górę i w dół, w zakresie co najmniej od 2
do 6 atm. (nie dopuszcza się stosowania prowadnic mechanicznych).

1.3. Prasa powinna być wyposażona w osłony boczne oraz osłony wszelkich części
ruchomych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

Znak sprawy: ZP 1/10/2014
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1.4. Prasa powinna posiadać własną wannę odciekową, o konstrukcji gwarantującej
nierozpryskiwanie odcieku, umożliwiająca zebranie i odprowadzenie odcieku do
kanalizacji, a montaż prasy nie będzie wymagał wykonania
specjalnych
fundamentów związanych z koniecznością przekuwania posadzki.
1.5. Płukanie taśm prasy i zagęszczacza powinno się odbywać wyłącznie filtratem. Prasa
powinna posiadać układ recyrkulacji i oczyszczania filtratu do płukania taśm. Ma
być płukana filtratem w sposób gwarantujący:
- niezatykanie dysz płuczących,
- nieprzerwaną pracę przez co najmniej 8 godz. bez potrzeby czyszczenia sit,
- płukanie filtratem powinno odbywać się bez potrzeby dodatkowych nakładów
finansowych w postaci części eksploatacyjnych (takich jak wkłady wymienne)
oraz konieczności nadzoru obsługi.
2. Odpowiednia do wymagań prasy śrubowa pompa osadu z bezstopniową regulacją przepływu
o mocy zainstalowanej nie większej niż 2,2 kW
3. Odpowiednia do wymagań prasy sprężarka (lub agregat hydrauliczny) o mocy nie większej
niż 1,1kW
4. Odpowiednia do wymagań prasy pompa wody płuczącej, o mocy zainstalowanej nie większej
niż 2,2 kW
5. Przenośnik śrubowy osadu o wydajności dostosowanej do wydajności prasy: moc silnika nie
większa niż 1,5kW, 400V, długość przenośnika dostosowana do warunków lokalnych (około
5,5m, w tym około 2,0 m ocieplony i ogrzewany) , konstrukcja - stal nierdzewna, ślimak w
wykonaniu ze stali specjalnej zabezpieczony antykorozyjnie, wersja ogrzewana i ocieplona.
6. Automatyczny zestaw przygotowania i dozowania polielektrolitu o pojemności co najmniej
1000dm3 wraz z mieszadłem o mocy nie większej niż 0,8kW, pompą do transportu
koncentratu poliektrolitu (moc nie większa niż 0,3kW) oraz pompą dozującą rozrobiony
polielektrolit z płynną regulacją wydatku (wydajność pompy dostosowana do wydajności
prasy) o mocy nie większej niż 0,4kW.
7. Do stacji odwadniania zostanie dostosowany istniejący układ higienizacji.
8. Szafa zasilająco-sterująca wszystkimi urządzeniami.
9. Urządzenia (prasa, zagęszczacz oraz układ recyrkulacji filtratu) muszą być wykonane
wyłącznie ze stali nierdzewnej,
10. W ofercie należy zamieścić opis rozwiązań całej stacji.
11. Urządzenia będą zainstalowane w pomieszczeniu o wymiarach 6,9 x 4,0 m i wysokości 3,8m,
wyposażonym w przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne.

Znak sprawy: ZP 1/10/2014
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