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Wezwanie do podpisania umowy 

 
dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia nr ZP/1/MZGO/2022  

 

W związku z wyborem Państwa oferty jako najkorzystniejszej do realizacji przedmiotu zamówienia pn. 

„Wywóz nieczystości ciekłych – ścieków przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych składowisk 

odpadów zlokalizowanych przy ul. Koksowniczej 4 oraz przy ul. Głównej 144 A w Dąbrowie Górniczej” 

Zamawiający zaprasza Wykonawcę usługi do zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do 

SWZ poprzez stawiennictwo osobiste osób uprawnionych do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego 

(tj. Al. J. Piłsudskiego 34C 41-300 Dąbrowa Górnicza) w dniu 26.09.2022r. o godzinie 900. 

Zgodnie z zapisami pkt 22.3 SWZ przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda przedłożenia: 

zgody oczyszczalni ścieków, z którą ma podpisaną umowę lub promesę gwarantującą zawarcie takiej 

umowy na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków 

przemysłowych pochodzących ze składowiska odpadów, zawierających substancje szczególnie szkodliwe 

dla środowiska wodnego. Dokument ten powinien określać dopuszczalne wartości substancji szkodliwych 

dla środowiska wodnego wprowadzanych w ściekach przemysłowych zgodnie z aktualnie obowiązującym 

prawodawstwem. 

Brak przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 22.3 SWZ będzie traktowany 

jako odmowa podpisania przez Wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie. 

Od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane jest wniesienie, przed 

zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej 

(brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.  

W przedmiotowym postępowaniu wykonawca jest zatem zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia        

w wysokości 50 895,00 PLN.  

Dopuszczalne formy i sposób wniesienia zabezpieczenia zostały określone w SWZ.  

                                                

Z poważaniem, 
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