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„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowania o udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia sektorowego 

nie przekraczającej kwoty 428.000,00 euro.

Paweł4trycw"o
Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia składa sięz Instrukcji dla Wykonawców

1. Nazwa postępowania: usługa

Przeprowadzenie szkolenia i egzaminu dla 70 pracowników w zakresie uprawnień do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w grupie 1, 2 i 3 świadectw 

kwalifikacyjnych
Numer postępowania: 3/NB/2020

2. specyfikację warunków zamówienia sporządził:

Imię i nazwisko: Janusz Kubek Data-^28.04.2020 r.

Podpis:

3. specyfikację warunków zamówienia zatwierdził pod względem technicznym:

Imię i nazwisko: Robert Starodub - st/sp.Działu NB Dnia -^..0.^.'..^.'.^

Podpis: O-///

4. specyfikację warunków zamówienia zatwierdził:

Imię i nazwisko: Iwona Kazimierowska - Główny Księgowy Dnia -... 1.a.cĄ..4#. r.

Podpis:

5. specyfikację warunków zamówienia zatwierdził:

Imię i nazwisko: Jerzy Mieczkowski - Dnia 45^4 f.’

Podpis: Podpis: Jerzg^iźpzjtowski

6. specyfikację warunków zamówienia zatwierdził:
3 0 KWI 7170

Imię i nazwisko: Paweł Hryciów - Prezes-Zarządu Spółki. Dnia - v..u..n.n.,:7łł4U.. r.

Podpis: /m-m
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Część I SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1: ZAMAWIAJĄCY:
1.1. Nazwa i adres: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, województwo zachodniopomorskie,
tel./fax. + 48 94 306 74 01, REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.

1.2. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.mwik.kolobrzeq.pl
1.3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej 

zamawiającego.

Rozdział 2: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
ZAMÓWIENIE SEKTOROWE.
Postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych 
Procedurą udzielania zamówień przez MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 
134/2019 Zarządu Spółki MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdział 3: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przeprowadzenie szkolenia i egzaminu dla 70 pracowników w zakresie uprawnień do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w grupie 1, 2 i 3 świadectw 

kwalifikacyjnych Postępowanie Nr 3/NB/2020

Rozdział 4: INFORMACJE OGÓLNE O POSTĘPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia i wyjaśnienia treści specyfikacji w toku postępowania 
będą przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powyższych informacji może mieć 
charakter pisemny, faksu lub formę elektroniczną. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni 
zapoznać się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi 
zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

Rozdział 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oferty w postaci elektronicznej.

2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych 
dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej). Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie, bądź przez jego wystawcę.

3. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana: /nazwa i adres 
Zamawiającego/ oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

Przeprowadzenie szkolenia i egzaminu dla 70 pracowników w zakresie uprawnień do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w grupie 1, 2 i 3 świadectw 

kwalifikacyjnych. Postępowanie Nr 3/NB/2020
NIE OTWIERAĆ PRZED ....££7.. 05.2020. r. do GODZ. 14.00

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 
składania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca 
nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
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Rozdział 6: OFERTY CZĘŚCIOWE:
Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty 
złożone jako częściowe zostaną odrzucone.

Rozdział 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SWZ 
sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).

Rozdział 8: OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdział 9: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca załączy następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1.1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ.
1.2. Podpisany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ.
1.3. Projekt umowy - załącznik do SWZ.
1.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej potwierdzające prawo Wykonawcy do występowania w obrocie prawnym 
i stwierdzające, że zakres jego działalności odpowiada profilowi zamówienia, a także 
wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.5. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do 
SWZ.

1.6. Kserokopię zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach do wykonania czynności związanych z 
przedmiotem zamówienia.

2. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, 
gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić 
wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości 
w inny sposób.

3. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych 
dokumentów w określonym terminie.

Rozdział 10: WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Rozdział 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, w tym 

dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosować stawkę podatku VAT od towarów i usług zgodną z ustawą 

o podatku VAT i podatku akcyzowym.
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Rozdział 12: OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY:
Oferty spełniające wymagania formalne określone w niniejszej instrukcji złożone przez Wykonawców 
nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

Cena brutto oferty - 100%

W tym kryterium oferta może uzyskać max. 100 punktów
1 % odpowiada punktacji końcowej 1 pkt.

Sposób dokonywania oceny wg wzoru:
C = Cn : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn - cena najniższa,
Cb - cena badana

Rozdział 13: WADIUM
Nie dotyczy.

Rozdział 14: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ 15: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Miejsce: Punkt Obsługi Klienta „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o. o. ul. Artyleryjska 3, 
78-100 Kołobrzeg.
Termin: Ofertę należy złożyć do dnia .............. 05.2020 r. qodz. 1400.
Oferty złożone po terminie zostaną Wykonawcy zwrócone bez otwierania.

Rozdział 16: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:
1. Sesję otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiającego polega na: sprawdzeniu ofert 

przed otwarciem, czy nie zostały uszkodzone, wycofane lub zamienione.
2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystępuje do części posiedzenia w trakcie, którego 

członkowie Komisji dokonują oceny poszczególnych ofert pod względem zgodności z warunkami 
określonymi opisie przedmiotu zamówienia i specyfikacji warunków zamówienia.

3. Oferta Wykonawcy, który zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postępowania, nie będzie 
rozpatrywana.

4. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
a) nie jest zgodna z treścią SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu, o które prowadzone jest postępowanie;
c) została podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.

Rozdział 17: NEGOCJACJE ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcą/ami, 

którzy złożyli ofertę/y.
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu do złożenia 

ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

Rozdział 18: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała 

najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert.
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2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia podając na stronie BIP, nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano oraz jej wartość pkt.

Rozdział 19: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie, bez podania przyczyn, na każdym etapie 

postępowania.
2. Gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Rozdział 20: SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SWZ:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 

zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do godz.15.00 
w dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Zamawiający jednocześnie umieszcza jej treść na stronie internetowej BIP, bez ujawniania źródła 
zapytania.

3. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować 
treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację umieszcza na 
stronie internetowej BIP.

4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą jest pod względem 
proceduralnym - Janusz Kubek tel. 883045009;
e-mail: przetarqi@mwik.kolobrzeq.pl,

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
e-mail/pisemnie/faksem/. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za 
pomocą e-mail uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 
upływem terminu.

6. Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie przesłanie 
dołączonego do wiadomości zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego.

Rozdział 21: ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ:
1. Zostały określone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zamówienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty.

Rozdział 22: POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1. Odwołanie przysługuje Wykonawcom, wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Procedury.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu.

3. Odwołanie wnosi się do Kierownika Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia 
doręczenia informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały doręczone 
w inny sposób.

4. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiającego. 
Odwołanie wnosi się wyłącznie w formie pisemnej podając uzasadnienie jego wniesienia, do 
Prezesa Zarządu Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Kołobrzegu.

5. Odwołanie powinno wskazywać zaskarżoną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami Procedury, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
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określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania.

6. Odwołanie rozstrzyga się w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiającego.
7. Rozpatrując odwołanie Prezes Zarządu Spółki może je uwzględnić lub odrzucić.
8. Informację o odrzuceniu odwołania Zamawiający przesyła Wykonawcom, którzy uczestniczyli 

w postępowaniu.
9. Od decyzji Prezesa Zarządu Spółki rozstrzygającej odwołanie nie przysługują dalsze środki 

odwoławcze.

Rozdział 23: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:
1. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania każdy Wykonawca, który złożył ofertę, zostanie 

zawiadomiony (e-mail/) o dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy 
oraz uzasadnienia wyboru) lub o unieważnieniu postępowania, a także o Wykonawcach 
wykluczonych oraz o ofertach odrzuconych.

2. Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik Nr 1 do SWZ

dnia___05.2020 r

adres Wykonawcy

Nr NIP..................................................
nr telefonu..........................................
e-mail: .........................................

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Artyleryjska 3 
78-100 Kołobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania na:

Przeprowadzenie szkolenia i egzaminu dla 70 pracowników w zakresie uprawnień do zajmowania 
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w grupie 1, 2 i 3 świadectw kwalifikacyjnych
Postępowanie Nr 3/NB/2020

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym opisie zamówienia za

wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

........................................ zł netto + VAT = .................................................... zł brutto

(słownie:............................................................................................................................................. )

w tym:

Nazwa Jednost 
ka miary

Ilość Cena 

jedn. netto 

[zł]

Wartość 

netto [zł]
Wartość 

brutto 

[zł]

Szkolenie i egzamin dla jednego 

świadectwa kwalifikacji
szt. 160

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, projektem umowy

i uznajemy się za związanych z określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.
4. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia.
Załącznikami do niniejszej oferty są:

1 ...............................

2 ..............................

podpis osoby /osób/ upoważnionej
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Załącznik Nr2doSWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie szkolenia i egzaminu dla 70 pracowników w zakresie uprawnień do zajmowania 
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w grupie 1, 2 i 3 świadectw kwalifikacyjnych 
Postępowanie Nr 3/NB/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia i egzaminu dla 70 
pracowników w zakresie uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci w grupie 1, 2 i 3 świadectw kwalifikacyjnych w ilości 160 szt. ( Gl- 
74 świadectwa, G2 - 59 świadectw, G3 - 27 świadectw).

Grupa 1 - Urządzenia elektryczne o napięciu do 1 kV i powyżej np. oświetlenie
elektryczne, silniki elektryczne, spawarki i zgrzewarki, piece i nagrzewnice 
zespoły prądotwórcze, akumulatory, prądnice, kondensatory i pomiary 
elektryczne.

Grupa 2 - Urządzenia cieplno-mechaniczne w tym : kotły parowe i wodne, instalacje
wentylacji i klimatyzacji, instalacje chłodnicze, piece przemysłowe, pompy, ssawy, 
wentylatory, dmuchawy, sprężarki, instalacje sprężonego powietrza, młyny, 
suszarnie,stacje uzdatniania wody, urządzenia do odpylania i odżużlania itd.

Grupa 3 - Urządzenia i instalacje gazowe w tym : urządzenia , instalacje i przybory 
gazowe, gazociągi, stacje gazowe, odbiorniki paliw gazowych ,aparatura kontrolno 
pomiarowa

2. Ilość pracowników i świadectw kwalifikacji wymienionych w opisie przedmiotu 
zamówienia są ilościami prognozowanymi i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu 
zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

3. Szkolenie i egzamin należy przeprowadzić w kilku terminach dla grup nie większych 
jak 10 osób na terenie Kołobrzegu nie później niż do 30 maja 2020 r. z zachowaniem 
wszelkich zasad związanych z unikaniem zarażeniu koronawirusem.

4. Dołączyć oświadczenie oferenta wraz z zaświadczeniami o posiadanych 
uprawnieniach do wykonania czynności związanych z przedmiotem zamówienia.

5. Aktualne wykazy pracowników z wyszczególnieniem grup kwalifikacyjnych na danym 
stanowisku Zamawiający przedłoży Wykonawcy przed terminem rozpoczęcia szkoleń.

Osoba do kontaktu: p. Robert Starodub
st. specjalista ds. BHP, PPOŻ i OC
tel. 94 306 74 17, kom . 883 085 009
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Załącznik nr 3 do SWZ

dnia 05.2020 r.
pełna nazwa wykonawcy 

adres siedziby wykonawcy

Nr NIP..................................................
„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” 

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 
ul. Artyleryjska 3 

78-100 Kołobrzeg

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu na realizację zamówienia:

Przeprowadzenie szkolenia i egzaminu dla 70 pracowników w zakresie uprawnień do zajmowania 
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w grupie 1, 2 i 3 świadectw kwalifikacyjnych 
Postępowanie Nr 3/NB/2020

1. Oświadczam, że mogę ubiegać się o udzielenie zamówienia:
1) nie podlegam wykluczeniu; .

2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.

Miejsce i data 05.2020 r.

podpis osoby /osób/ upoważnionej/nych
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Załącznik do SWZ

Projekt -UMOWA Nr 3/NB/2019
Zawarta w dniu ..................... 2020 r. na podstawie wybranej oferty w ramach postępowania o
udzielenia zamówienia pomiędzy:
„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 78-100 
Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000169262; 
NIP 671 -00-12-257; REGON 330263149.
reprezentowana przez:

Paweł Hryciów - Prezes Zarządu,
zwaną dalej Zamawiającym 
a 

r e p reze n to wa ną/reprezentowanymprzez 

zwanym dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie szkolenia i egzaminu dla 70 pracowników w zakresie 
uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w grupie 1, 2 i 3 świadectw 
kwalifikacyjnych w ilości 160 szt. ( G1- 74 świadectwa, G2 - 59 świadectw, G3 - 26 świadectw).

§2
Nadzór wykonywania postanowień umowy przeprowadza osoba upoważniona przez 
Zamawiającego tj. - St. Specjalista d/s bhp. P. Robert Starodub.

§3
1. Strony ustalają, że objęci szkoleniem będą pracownicy Zamawiającego w liczbie 70 osób.
2. Usługa szkolenia będąca przedmiotem umowy, będzie odbywała się w jednym miejscu pod 

adresem świetlica MWiK w Kołobrzegu ul. Artyleryjska 3.
3. Szkolenie pracowników Zamawiającego odbywają się w godzinach 7:00-15:00 w dniach od 

poniedziałku do piątku.
4. Zaświadczenia kwalifikacyjne objęte przedmiotem umowy będą wydawane dla pracowników.
5. Wykonywanie szkolenia i egzaminu będzie się odbywało sukcesywnie na podstawie imiennych 

zestawień wystawionych przez osobę upoważnioną w § 2.

§4
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną ilość osób przeszkolonych, według cen 

jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu oferty. - załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni po przedstawieniu faktury i potwierdzeniu 
wykonania prac określonych w § 1 umowy przez osobę wymienioną w § 2 umowy.

§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwotę:.....zł netto, + podatek VAT w wysokości 23 % =

........ zł brutto (słownie:......................../100).
2. Wartość ustalonego wynagrodzenia została określona w ofercie Wykonawcy z dnia......2020 r.
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§6.
Strony postanawiają kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust 1.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn wyłącznie 
zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia. § 5 ust 1.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych, o ile wartość zastrzeżonych kar nie pokrywa wartości szkody, a także w przypadkach 
dla których kar umownych nie zastrzeżono.

§7.
Ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd Gospodarczy właściwy dla Zamawiającego.

§8.
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej i mogą nastąpić w formie 

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

§9.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu 
Cywilnego.

§10.
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Załączniki:
Oferta Wykonawcy. - zał nr 1
Szczegółowy opis zamówienia- zał. nr 2

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik Nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie szkolenia i egzaminu dla 70 pracowników w zakresie uprawnień do zajmowania 
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w grupie 1, 2 i 3 świadectw kwalifikacyjnych 
Postępowanie Nr 3/NB/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia i egzaminu dla 70 
pracowników w zakresie uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci w grupie 1, 2 i 3 świadectw kwalifikacyjnych w ilości 160 szt. ( Gl- 
74 świadectwa, G2 - 59 świadectw, G3 - 27 świadectw).

Grupa 1 - Urządzenia elektryczne o napięciu do 1 kV i powyżej np. oświetlenie
elektryczne, silniki elektryczne, spawarki i zgrzewarki, piece i nagrzewnice 
zespoły prądotwórcze, akumulatory, prądnice, kondensatory i pomiary 
elektryczne.

Grupa 2 - Urządzenia cieplno-mechaniczne w tym : kotły parowe i wodne, instalacje 
wentylacji i klimatyzacji, instalacje chłodnicze, piece przemysłowe, pompy, ssawy, 
wentylatory, dmuchawy, sprężarki, instalacje sprężonego powietrza , młyny, 
suszarnie,stacje uzdatniania wody, urządzenia do odpylania i odżużlania itd.

Grupa 3 - Urządzenia i instalacje gazowe w tym : urządzenia , instalacje i przybory
gazowe, gazociągi, stacje gazowe, odbiorniki paliw gazowych ,aparatura kontrolno 
pomiarowa

2. Ilość pracowników i świadectw kwalifikacji wymienionych w opisie przedmiotu 
zamówienia są ilościami prognozowanymi i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu 
zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

3. Szkolenie i egzamin należy przeprowadzić w kilku terminach dla grup nie większych 
jak 10 osób na terenie Kołobrzegu nie później niż do 30 maja 2020 r. z zachowaniem 
wszelkich zasad związanych z unikaniem zarażeniu koronawirusem.

4. Dołączyć oświadczenie oferenta wraz z zaświadczeniami o posiadanych 
uprawnieniach do wykonania czynności związanych z przedmiotem zamówienia.

5. Aktualne wykazy pracowników z wyszczególnieniem grup kwalifikacyjnych na danym 
stanowisku Zamawiający przedłoży Wykonawcy przed terminem rozpoczęcia szkoleń.

Osoba do kontaktu: p. Robert Starodub
st. specjalista ds. BHP, PPOŻ i OC
tel. 94 306 74 17, kom . 883 085 009


