
 1 
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

62-700 Turek, ul. Polna 4 

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51 

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 53.817.000,00 zł 

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,  

Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254 

Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,  

tel. (0-63) 28-00-307 
 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

 

 

„Dostawa technologii do uszlachetniania osadów ściekowych oraz  

udrażniania trakcji ściekowych na potrzeby PGKiM Sp. z o.o.” 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 

           Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,  

           ul. Polna 4, 62-700 Turek. 

 

2. Tryb udzielania zamówienia. 
 

 Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

przyjętego przez Zarząd Spółki Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do 

których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie środków służących do uszlachetnienia 

osadów ściekowych oraz udrażniania, likwidacji odorów w sieciach kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej w oparciu o naturalne procesy biologiczne nie wymagające 

dodatkowych inwestycji technicznych. 

  

 Oczekiwane rezultaty po zastosowaniu technologii: 

 

 w oczyszczalni ścieków: 

 - poprawa fermentacji osadów ściekowych, 

 - likwidacja źródeł odorów w gospodarce osadowej, 

 - likwidacja źródeł odorów w zlewni ścieków i osadów dowożonych, 

 - wykorzystanie poletek osadowych, 

 - stabilizacja i higienizacja osadów, 

 - higienizacja skratek, 

 - higienizacja piasku z piaskownika, 

 - ograniczanie zużycia flokulantów. 

  

 

 w sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej: 

 - udrażnianie kanałów z zalegającymi złogami organicznymi, 

 - likwidacja źródeł odorów, 

 - likwidacja istniejącego zasiarczenia oraz jego źródeł, 

 - zapobieganie zagniwania ścieków, 

  

 

 w ściekach i osadach dowożonych: 

 - wypieranie zagniwania, 

 - likwidacja źródeł odorów, 

 - rozpoczęcie procesu fermentacji. 

 

 

 Ponadto serwis przez 24 h, łatwa dostępność do konsultacji w przypadku zaistnienia 

potrzeby nagłych interwencji, bieżące usuwanie usterek, szybkie wsparcie sprzętowe. 

 

Szacowana wielkość zamówienia w skali miesiąca to uzdatnienie około 370 ton osadów 

ściekowych. Zamawiający szacuje  12  miesięczne zapotrzebowanie na preparat   



 3 

poprawiający  drożność i likwidację odorów w trakcjach kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej na 10.000 litrów. 

 

 UWAGA!  
Warunkiem formalnego rozpatrzenia złożonej oferty jest wykonanie prób 

technologicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków oraz wykazanie efektywności 

działania technologii higienizacji i uszlachetniania osadów będącej przedmiotem 

oferty. Umożliwi to Zamawiającemu dobór odpowiedniej technologii, najlepiej 

sprawdzającej się w warunkach Oczyszczalni Ścieków. Po wykonaniu prób Zamawiający 

zobowiązany jest wystawić Wykonawcy zaświadczenie  stanowiące załącznik nr 5 do 

niniejszej SWZ, w którym potwierdzi fakt dokonania wymaganych czynności na 

Oczyszczalni Ścieków w Turku  oraz określi czy ostateczny wynik jest  zadawalający dla 

Zamawiającego. Dołączone do oferty zaświadczenie wraz z  pozytywną opinią o 

technologii oferowanej przez Wykonawcę jest niezbędnym elementem oferty. 

Zaświadczenie to może być wystawione jedynie przez osoby wskazane przez 

Zamawiającego tj. Włodzimierza Krupę lub Henryka Drobenkę. 

 

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

5. Termin wykonania zamówienia. 
 

12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

 

6. Informacje o dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 

1.   Wypełniony  formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ. 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do 

SWZ. 

2. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ. 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o     

działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

4. Oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – załącznik 

nr 4 do SWZ.   

5. Zaświadczenie - Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej 

lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza 

porozumiewanie się droga elektroniczną. 

 

Wprowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 

Zażalenie wnosi się wyłącznie w formie pisemnej. 

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się droga elektroniczną. 
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8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

 

- w sprawach dotyczących zamówień publicznych 

Sebastian Gałczyński  –Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji   i Zamówień Publicznych,  

tel. (063) 28 00 307, w godz. 8.00 – 14.00 

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia 

 Henryk Drobenka – Wydział Wodociągów i Kanalizacji  

 tel. (063) 28 00 313, w godz. 12.00 – 14.00 

 

9. Termin związania ofertą. 

 

 30 dni od terminu składania ofert. 

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

Ofertę należy przygotować w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej SWZ. 

Oferta ma być sporządzona w formie pisemnej na maszynie lub komputerze oraz 

podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta. 

Wszystkie strony powinny być ponumerowane. 

Wszystkie strony oferty oraz wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany 

powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem, Przetarg nieograniczony na 

dostawę technologii do uszlachetniania osadów ściekowych oraz udrażniania trakcji 

ściekowych na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku” nie otwierać przed 11.09.2017 r. 

godz. 11
00

 do siedziby Zamawiającego na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek. 

W przypadku załączenia kopii dokumentów muszą być one potwierdzone „za zgodność z 

oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 

Upoważnienie do podpisania ofert powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono 

z dokumentów załączonych do oferty. 

Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 

zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu ofert 

przed upływem terminu składania ofert.  

Powiadomienie powinno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętej zapieczętowanej 

kopercie z napisem „Przetarg nieograniczony na dostawę technologii do 

uszlachetniania osadów ściekowych i udrażniania trakcji ściekowych na potrzeby 

PGKiM Sp. z o.o. w Turku” oznaczonej dodatkowo napisem „zmiana” lub „wycofanie”. 

Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania 

ofert. 

Każdy z Wykonawców może złożyć tylko 1 ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści 

SWZ. 

 

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

  

Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 

o.o. w Turku, ul. Polna 4 w pokoju nr 21 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 11.09.2017 r. do godz. 10
30

 lub wysłać Zamawiającemu z odpowiednim 

wyprzedzeniem za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, tak aby oferta 

wpłynęła do siedziby Zamawiającego w wymaganym terminie. 
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Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PGKiM Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek, pokój nr 

19 w dniu 11.09.2017 r., godz. 11
00

. 

 

12. Opis sposobu obliczania cen. 

  

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty 

niezbędne do poniesienia przez wykonawcę w celu należytego wykonania zamówienia. 

Cena ofertowa za wykonanie zamówienia powinna być podana liczbowo i słownie. W 

formularzu ofertowym należy podać cenę bez podatku od towarów i usług (netto), 

wysokość podatku od towarów i usług oraz cenę wraz z podatkiem od towarów i usług 

(brutto) za wykonanie zamówienia. 

      Ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie       

      będą podlegały zmianom z wyjątkiem stosownych zapisów w umowie. 

 

13. Środki odwoławcze. 

 

1.   Wykonawcom przysługuje możliwość wniesienia do Zamawiającego skargi na jego  

       czynności w zakresie dotyczącym wyboru Wykonawcy 

2. Skarga przysługuje w terminie 3 dni  roboczych od daty doręczenia ogłoszenia o 

wyborze oferty. 

3. W skardze Wykonawca przedstawia okoliczności faktyczne oraz prawne, które mogły 

mieć istotne znaczenie dla wyboru oferty. 

4. Zamawiający rozpatruje skargę w terminie 7 dni roboczych od dnia jego doręczenia. 

5. Zamawiający po rozpatrzeniu skargi: 

- skargę oddala, jeśli nie znalazła podstaw do jego uwzględnienia, 

- skargę  odrzuca jeśli było wniesione po terminie, 

  - uwzględnia skargę, co jest jednoznaczne z unieważnieniem      

    postępowania albo powtórzeniem czynności oceny ofert. 

 

 

14. Załączniki do SWZ. 

 

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego. 

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 – istotne postanowienia umowy. 

Załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

                  zamówienia. 

Załącznik nr 5 - zaświadczenie  

 

 
SWZ zatwierdził: 

 

 

 

 

                                Turek, dnia ………………… r. 

 

 

 

 

 



 6 

 

 
Załącznik nr 1 

           do SWZ 

 

…………………………………… 
            (pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 

                                                         

                                                                                Do 

                                                                                PGKiM Sp. z o.o. w Turku 

                                                                                ul. Polna 4 

                                                                                62-700 Turek 
 

 

     Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania pn.  

 

 

„Dostawa technologii do uszlachetniania osadów ściekowych i udrażniania 

trakcji ściekowych  na potrzeby PGKiM Sp. z o.o.” 
 

 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.  uzdatnienia 1 tony osadu za: 

 

 

cenę netto:           PLN 

słownie netto:           PLN 

podatek VAT:           PLN 

razem brutto:           PLN 

słownie brutto:           PLN 

 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.  stosowanie w sieci kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej oraz w ściekach i osadach dowożonych – cena za 1 litr stosowanego preparatu: 

 

 

cenę netto:           PLN 

słownie netto:           PLN 

podatek VAT:           PLN 

razem brutto:           PLN 

słownie brutto:           PLN 
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1. Oświadczamy, że podana cena jest niezmienna dla realizacji zamówienia. 

2. Zamówienie zobowiązujemy się wykonywać według bieżących potrzeb Zamawiającego w  

    ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

3. Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania o udzielenie zamówienia i w związku   

    z tym przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

5. Akceptujemy załączony do Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy i w 

    przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do jej zawarcia   

    na warunkach w niej zawartych. 

6. Oferta została złożona na ……… stronach, kolejno ponumerowanych od nr ……… 

    do nr ……… . 

7. Integralną część oferty stanowią następujące załączniki: 

 

    - ………………………………………………………………. 

    - ………………………………………………………………. 

    - ………………………………………………………………. 

    - ………………………………………………………………. 

    - ………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

………………………………..                                       ……………………………………. 
              (miejscowość i data)                                                                   (podpis osoby lub osób uprawnionych do 

                                                                                                                              reprezentowania wykonawcy) 
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                 Załącznik nr 2 

                  do SWZ 

 
 

OŚWIADCZENIE  

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

 

 

 

Składając ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu w trybie przetargu 

nieograniczonego postępowania na wykonanie zamówienia pn: 

  

 

 „Dostawa technologii do uszlachetniania  

osadów ściekowych  i udrażniania trakcji ściekowych     

na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku ” 
 

 

oświadczamy, że: 

 

1. 1.   Posiadamy uprawnienia do występowania w obrocie prawnym. 

 

2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania prac lub czynności będących przedmiotem 

zamówienia. 

 

3. Posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz  dysponujemy potencjałem  

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie    

      zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..    ………………………………….. 
              (miejscowość i data)                                                                                                    (podpis osoby lub osób uprawnionych do      

                                                                                                                                                                reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

                  do SWZ 

 

       

Istotne postanowienia umowy (wzór) 

 

 

 

W dniu ………….. 2017  roku w Turku pomiędzy  Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Turku, zarejestrowanym w 

Sądzie Rejestrowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS za Nr 0000162254,              

NIP: 668-00-00-082, kapitał zakładowy: …………………………. zł, reprezentowanym przez: 

 

1…………………………………………………………………………………………………  

2…………………………………………………………………………………………………  

 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….......  

 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

z o s t a ł a  z a w a r t a  u m o w a   o  n a s t ę p u j ą c e j  t r e ś ci : 

  
 

§ 1  

 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia technologii 

uszlachetniania osadów, stosowanie w sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz w 

ściekach i osadach dowożonych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej           

i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Turku: 

 

§ 2 

 

1. Wszystkie dostawy wynikające z niniejszej umowy będzie realizował według bieżących 

potrzeb Zamawiającego  w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia w ciągu 24  godzin od 

chwili zawiadomienia go przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

 

Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  składniki  majątkowe  Wykonawcy  

podczas  realizacji  przedmiotu  umowy. 
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§4 

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  określonej  w  § 1  strony  ustalają  wynagrodzenie  

umowne  w  wysokości:  
 

* uzdatnienia 1 tony osadu za: 

 

*cenę netto:           PLN 

*podatek VAT:           PLN 

*wartość brutto:           PLN 

słownie brutto:           PLN 

* Cena uszlachetnienia 1 tony osadu. 

 

 

**cenę netto:                            PLN 

**podatek VAT:           PLN 

**wartość  brutto:           PLN 

słownie brutto:           PLN 

** Cena za 1 litr stosowanego preparatu. 

 

2. W  wynagrodzeniu  określonym  w  § 4 ust. 1  mieszczą się  wszelkie  koszty  wykonania  

przedmiotu  umowy. 

3. Zmiana cen w czasie obowiązywania umowy, dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku 

zmian stawek podatku od towarów i usług (VAT) na zakontraktowany asortyment i w 

wysokości proporcjonalnej do tego wzrostu. 

 

§5 

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapłaty  umówionego  wynagrodzenia  w  terminie 14     

dni  od otrzymania    faktury  VAT  za  wykonanie  przedmiotu  umowy. 

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  odsetki  ustawowe  za  każdy  dzień  zwłoki              

w  przypadku  nieterminowej  zapłaty.  Za  dzień  zapłaty  uważa  się  datę  przelewu  

środków  finansowych  z  konta  Zamawiającego  na  konto  Wykonawcy. 

 

§ 6 

W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że będąca przedmiotem zamówienia technologia 

nie daje oczekiwanych rezultatów Wykonawca zobowiązuje się podjąć działania zmierzające 

do usunięcia nieprawidłowości  w terminie 7 dni od daty powiadomienia o ich wystąpieniu 

przez Zamawiającego. 

§ 7 

Strony  ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy  

w  formie  kar  umownych  w  następujących  wypadkach  i  wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną : 
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1)  Za  każdy  dzień  zwłoki  w  dostarczeniu przedmiotu zamówienia karę w  

wysokości  0,1 %  licząc  od  wartości  całości  wynagrodzenia   określonego  

w   § 4  niniejszej  umowy. 

2) W  razie   odstąpienia  od     umowy     z    przyczyn   zależnych   od  

Wykonawcy - w  wysokości  10%  wartości  całości  wynagrodzenia 

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną :                                   

       1) W  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od 

 Zamawiającego  -   w  wysokości  10%  wartości  całości  wynagrodzenia  i  za    

            dotychczasowy zakres  prac. 

3. Strony zastrzegają sobie dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość  

    zastrzeżonej kary umownej. 

 

§ 8 

Jakiekolwiek zmiany i  uzupełnienia  umowy  dokonuje się w formie pisemnej w postaci 

aneksu do umowy podpisanego przez obie strony.  

 

§ 9 

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia.  

 

§ 10 

Strony  są zobowiązane do wzajemnego współdziałania i rozstrzygania wszelkich sporów w 

sposób polubowny, a w przypadku nieosiągnięci porozumienia właściwym do rozstrzygania 

sporu będzie Sąd Gospodarczy. 

 

§ 11 

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  kodeksu  

cywilnego i przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. 

 

§ 12 

Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  każdej  

ze  stron. 

 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 
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          Załącznik nr 4 

                    do SWZ 

 
OŚWIADCZENIE O NIEWYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 
Po zapoznaniu się z podstawami wykluczenia wskazanymi poniżej oświadczam, że nie podlegam 

wykluczeniu z postępowania  
 

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, nie 

wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona 

do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

b) Wykonawców, w stosunku  do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne 

lub społeczne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, 

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, 

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661), 

j) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, ewentualnie nie spełnili innych wymagań 

określonych w „Regulaminie...” , SWZ, ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert, w szczególności 

nie wnieśli wadium. 

k) osoby fizyczne, które pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z 

tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z pracownikiem Zamawiającego. 

l) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, których członkowie 

organów zarządzających lub osoby uprawnione do ich reprezentacji  pozostają w związku małżeńskim, 

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z 

pracownikiem Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

…………………………………..    ………………………………….. 
              (miejscowość i data)                                                                                    (podpis osoby lub osób uprawnionych do      

                                                                                                                                              reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 

           do SWZ 
 

  

 

 

 

Zaświadczenie 
 

 

Zaświadczam, iż w dniu …….......……….. Pan/Pani …………….................………. 

reprezentująca firmę ....................................................................………………................….. 

dokonała czynności mających na celu potwierdzenie efektywności działania technologii 

uszlachetniania osadów będącej przedmiotem oferty. Po przeprowadzeniu prób z 

zastosowaniem oferowanej technologii efekt został okazany pracownikowi 

Zamawiającego w osobie Pana …………....................................................……………….. . 

 

 

Osoba ta uznała końcowy efekt prób za ………………...................………………. . 

 

 

 

           

        …………….…………………… 

              (podpis upoważnionego pracownika Zamawiającego)  

         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


