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”Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spélka z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg
SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej zaméwienia sektorowego
nie przekraczajacej kwoty 428.000.00 euro.

1. Nazwa postepowania: dostawa

"Dostawa i montai punkté'w pomiarowych na sieci wod — kan".

Numer postepowania: BITE/2020
2. specyfikacje; warunkéw zaméwienia sporzqdzii:

lmie i nazwisko: Janusz Kubek Dnia - 09.09.2020 r.

3. specyfikacje warunkow zaméwienia zatwierdzii pod wzgl/edem technicénym:

lmie'I nazwisko: Krzysztof Linkiewicz Dnia - .05}...09 2020 r. j-
Podpis: / WW an, /

4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: \_/
Imie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy [Dnia - ‘..If!” .I’.I-.5. ..mike. 2.64“.
Podpis:

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:

Imie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski -radca Prawny
Podpis:

6. specyflkacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:

Imiginazwisko: Pawei Hryciéw— Prez_es‘_ IZarzaIdulSpéwkl‘I Dnia- Jim r.
umnAMISn 7n n w [350eq

Podpis:

Pawei rycid’m
Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia skiada si Instrukcji dla Wykonawcéw oraz wzoréw
nastepujqcych dokumentéwlzaiqcznikéw:
Zaiacznik nr1 - Formularz oferty.
Zaiacznik nr 2 - Szczegéiowy opis przedmiotu zaméwienia.
Zaiacznik nr 3 - Oéwiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania.
Zaiacznik nr 4 - Oéwiadczenie o sytuacji Wykonawcy.
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Czeéé | SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdziaf 1: ZAMA VWAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ”Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedzialnoéciq,

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kdobrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
Tel./Fax. + 48 94 35 232-92, REGON 330263149, NIP 671 -00-12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego; www.bip.mwik.kolobrzeq.p|
Ogioszenie o wszczeciu postepowania zostab zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajqcego.
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Rozdzia! 2: TRYB UDZIELENIA ZAMéWIENIA:

ZAMOWIENIE SEKTOROWE.
Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zaméwiefi przez MWiK Sp. z o. o. w Kotobrzegu - Zaiqcznik nr 1 do Uchwafy Nr
134/2019 Zarzadu Sp61ki MVWK Sp. z 0.0. w Kobbrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdziaf 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

,,Dostawa i montai punktéw pomiarowych na sieci wod - kan".
Postepowanie nr BITE/2020
Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje. uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
bedq ptzekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé
charakter pisemny, faksu lub forme elektroniczna. Przed terminem skiadania ofert Wykonawcy winni

'zapoznaé sie z treéciq ewentualnych odpowiedzi lub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi
zmianami. Za zapoznanie $11: 2 ca’toécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sk1ada sie, pod rygorem niewaZnoéci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie wyraZa
zgody na z1oZenie oferty w postaci elektronicznej.

2. Peinomocnictwo do godgisania oferty winno byé dolaczone do oferty. o ile nie wynika
z innych dokumentéw za+aczonych do oferty (hp. 2 odpisu z KRS. zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzia+alnoéci gospodarczej). Pehomocnictwo winno byé ddaczone w oryginale lub
kopii poéwiadczonej notarialnie, qz przez jego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie. ktéra bedzie zaadresowana: Inazwa i adres
Zamawiajqcego/ oraz bedzie posiadaé nastepujqce oznaczenie:

,,Dostawa i montai punktow pomiarowych na sieci wod — kan”.
Postepowanie nr BITE/2020

NIE OTWIERAC PRZED “4%...092020 r. do GODZ. 14.00

4. Wykonawca mole wprowadzié zmiany lub wycofaé z1oZona oferte przed upiywem terminu
sk+adania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli Wykonawca
nie poZniej niz w terminie sk1adania ofert zastrzegt, 2e nie moga one byé udostepniane.

Rozdzial s: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé cabéci zaméwienia, Oferty 21020nejako czeéciowe nie beda waZne.
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Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci z1oZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposob wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdzia} 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spekniaja nastepujace warunki

dotyczqce:
a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dzia1alnoéci Iub czynnoéci, jeZeli ustawy

nakJadaja obowiazek posiadania takich uprawnieh,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencja1em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OéWIADCZENIACH I DOKUME’NTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONA WCY WCELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:
1. Wykonawca zaiaczy nastepujace dokumenty potwierdzajqce spemienie warunkow udziam

w postepowaniu o udzielenie zamowienia:
1.1 . Formularz oferty — za’tqcznik nr 1 do SWZ.
1.2. Podpisany Szczegmowy opis przedmiotu zaméwienia - zaiqcznik nr 2 do SWZ.
1.3. 'Aktualny odpis z wlaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia1a|noéci

gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajqce, 2e zakres jego dziatalnoéci odpowiada profilowi zamowienia, a takZe
wskazujace osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy - wystawiony nie wczeSniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skJadania ofert.

1.4. Podpisane Oéwiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postopowania —
za+qcznik nr 3 do SWZ.

1.5. Podpisane Oéwiadczenie o sytuacji Wykonawcy - zamcznik nr 4 do SWZ.
1.6. Zaiqczenie kompletu dokumentow urzadzenia
2. Zamawiajacy zaZada przedstawienia oryginaiu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu

wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub
bedzie budzic’: watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mog{ sprawdzié jej
prawdziwoéci w inny sposéb.

3. Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie z¥oZyli
dokumentow potwierdzajqcych spemienie warunkéw udziaIu w postepowaniu. do uzupemienia
tych dokumentow w okreélonym terminie.

RozdziaI 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
Wykonawcy mega wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zamowienia.

Rozdzial 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Gene winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizac zamowienia, w tym

dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawca bode} prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towarow i us1ug zgodnq z ustawa

o podatku VAT i podatku akcyzowym.
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Rozdzia! 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty spetniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji z1oZone przez Wykonawcéw
nie podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wed+ug poniZszych kryteriéw i wag:

Cena oferty — 1 00%

W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji koficowej 1 pkt.

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

RozdzlaI 13: WADIUM
Nie dotyczy.

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiazania Wykonawcy zbZona oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sk’tadania ofert.

ROZDZIAf. 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:
Miejsce: Punkt Obsiugi Klienta ,,Miejskich Wodociqgéw i Kanalizacji” Sp. z o. 0. ul. Artyleryjska 3.
78-100 Koiobrzeg.
Termin: Ofert nalez 2102 édo dnia .4.&...09.2020 r. odz. 140°.
Oferty zloZone po terminie zostanq Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozdzial 16: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA l OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:
1. Sesje. otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego polega na: sprawdzeniu ofert

przed otwarciem, czy nie zosta1y uszkodzone, wycofane Iub zamienione.
2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego

cz1onkowie Komisji dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami
okreélonymi opisie przedmiotu zaméwienia i specyfikacji warunkéw zaméwienia.
Informacje z otwarcia ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie BIP.
Oferta Wykonawcy, ktéry zostanie niedopuszczony Iub wykluczony z postepowania, nie bedzie
rozpatrywana. '

5. Oferta zostanie odrzucona, jeZeli:
a) nie jest zgodna z treécia SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu, o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zosta1a podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej Z102enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

PS
"

Rozdzial 1 7: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcalami,

ktérzy z1oZyli ofertely.
2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktérzy z1oZy|i oferty w niniejszym postepowaniu do zbZenia

ofert dodatkowych Iub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

Rozdziall 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajqcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiata

najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
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2. O wyborze oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezwiocznie Wykonawcow, ktorzy ubiegali sic-g
o udzieienie zamowienia podajqc nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz
jej cene/wartoéé.

Rozdzial 19: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:
1. Zamawiajqcy moze uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie

postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemozliwiajacq zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzieienie zaméwienia Zamawiajqcy zawiadamia rownoczeénie

wszystkich Wykonawcow. ktérzy ubiegali sie o udzieienie zamdwienia.

RozdziaiL 20: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SWZ:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajqcego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zamowienia. Zamawiajqcy jest obowiazany niezwiocznje udzielié wyjaénier‘i, jednak nie poiniej niz
2 dni przed upiywem terminu skiadania ofert, pod warunkiem, Ze wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wpiynai do Zamawiajacego nie poiniej niz do godz.15.00
w dniu, w ktorym upiywa poiowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.

2. Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania Zrodia
zapytania.

3. Zamawiajacy moZe w kazdym czasie, przed upiywem terminu do skiadania ofert, zmodyfikowaé
treéé specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposob modyfikacje umieszcza na
stronie internetowej BIP.

4. Osobq uprawnionq do bezpoéredniego kontaktowania sic-g z Wykonawcq jest pod wzgledem
proceduralnym — Janusz Kubek tel. + 48 883 045 009.
e—mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl,

5. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazujq
e-maillpisemnielfakseml. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomoca telefaksu uwaZa sie za zioZone w terminie, jeZeli ich treéé dotaria do adresata przed
upiywem terminu.

6. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przesianie
doiaczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez
osobe upowaZnionq do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzial 21: ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zostaiy okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krétszym m: 5 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Zamawiajqcy moZe zawrzeé umowe przed upiywem terminu okreélonego w ust. 2, je2eli

w postepowaniu o udzieienie zaméwienia zioZono tylko jednq oferte.
4. O miejscu i dokiadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajqcy powiadomi niezwiocznie wybranego

Wykonawce.

Rmzdziall 22: POUCZENIE O §RODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwoianie przysiuguje Wykonawcom, wyiacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajacego podjotej w postepowaniu o udzieienie zamowienia Iub zaniechania czynnosci, do
ktérej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie Procedury.

2. Odwoianie przysiuguje wyiacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny speinienia
warunkéw udziaiu w postepowaniu.

3. Odwoianie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajqcego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeli
zostaiy przesiane faxem Iub droga elektroniczna, albo w terminie 10 dni jeZeli zostaiy doreczone
w inny sposéb.

4. Wniesienie odwoiania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajqcego.
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Odwdanie wnosi sie. wwacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do
Prezesa Zarzadu Spé’lki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spé’tki z ograniczonq
odpowiedzialnoéciq w Ko’robrzegu.

5. Odwotanie powinno wskazywaé zaskarionq czynnoéé iub zaniechanie Zamawiajqcego, ktérej
zatzuca sie niezgodnoéc z przepisami Procedury, zawieraé zwiefle przedstawienie zarzutéw,
okreélaé Zadanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwotania.
Odwo+anie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajqcego.
Rozpatrujqc odwo%anie Prezes Zarzadu Spc'flki moze je uwzglednié lub odrzucic.

8. lnformacje o odrzuceniu odwo’tania Zamawiajacy przesy’la Wykonawcom. ktérzy uczestniczyii
w postepowaniu.

9. 0d decyzji Prezesa Zalzqdu Spélki rozstrzygajqcej odwoianie nie przys¥uguja dalsze érodki
odwoiawcze.

74
9’

Rozdziaf 23: OGLOSZENIE WYNIKOWPOSTEPOWANIA:
1. Niezwiocznie po rozsttzygnigciu postepowania kaZdy Wykonawca, ktéry zlozw oferte. zostanie

zawiadomiony (e-mail) 0 dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy
oraz uzasadnienia wyboru) lub o uniewaZnieniu postepowania, a taKZe o Wykonawcach
wykluczonych oraz o ofertach odrzuconych.

2. Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zahcznik Nr1 do SWZ

dnia 09.2020 r
nazwa (firma) Wykonawcy

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

”Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spélka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Kolobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujqc do og’toszenia o rozpoczeciu postepowania na:
,,Dostawa i montai punktéw pomiarowych na sieci wod — kan”.
Postepowanie nr SITE/2020

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w szczegéiowym opisie zaméwienia 2a
wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

2+ netto + VAT = z? brutto
(s#ownie: )
Okres gwarancy . .. .... .....
Nazwa/typ/ producent .. .. . .. .. .. .. ...
Powsza cena uwzglednia wszystkie koszty zwiazane z realizac przedmiotu zaméwienia.

2. Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie ze specyfikacja warunkéw zaméwienia i uznajemy sie za
zwiqzanych z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.

3. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejszq oferta na czas 30 dni.
4. Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu

zaméwienia.
5. Oferujemy termin wykonania —do dnia.............. .. ..

Zaficznikami do niniejszej ofedy sq:

"BSdBiéSéBb;'ié's'ébi'dhéfiéz'HiBHé'j
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Zahcznik nr 2 do SW2

SZCZEGétOWY OPIS ZAMéWIENIA
Dostawa i montai punktéw pomiarowych na sieci wocl — kan.

I. Rozbudowa systemu monitoringu sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitamej na terem'e gminy
miejskiej Kotobrzeg:

Rozbudowa istniejqcego monitoringu sieci wod — kan bedzie polegaia na montaiu 1 punktu
pomiarowego na sieci wodociqgowej wraz z uruchomieniem punktéw pomiarowych, wpieciem ich do
istniejqcego systemu monitoringu firmy PLUM oraz zintegrowaniem danych z wdraianym systemem
GIS.
Poniiej Zamawiajqcy wskazuje Iokalizac punktéw pomiarowych

§rednica
Lp. Gmina Rodzaj pomiaru/zasilanie urzadzenia Lokalizacja

pomiarowego

1 Miasto przepiywomierz elektromagnetyczny DN 100 Koiobrzeg ul. Lazurowa
Koiobrzeg do wody z zasilaniem bateryjnym dz. nr 184 obr 9,

II. Zakres wykonywanych uslug geodezyjnych:
1. Wykonanie prac ziemnych, montaiowych i odtworzeniowych
2. Montai przepiywomierza na sieci wraz z montaiem siupka telemetrycznego wg tabeli wskazanej

w pkt I. '
3. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
4. Rozruch urzqdzefi
5. lntegracja danych z systemem PLUM oraz GIS

m. Wymagania:
1. Urzqdzenia pomiarowe wraz z rejestratorem zdarzefi na sieci wodociqgowej.

1.1. Przeptywomierz elektromagnetyczny z zasilaniem bateryjnym do wody (koinierz).
Przepiywomierz bateryjny zoptymalizowany do aplikacji wodnych. Czujnik i przetwornik
przepiywomierza w ochronie IP68 (NEMA 6P). Przepiywomierze powinny posiadaé przyiacza
koinierzowe, z moiliwoéciq zakopania w ziemi (do 5m) Iub zalania (do 10m). Powinny byé
wykonane w wersji roziqcznej z przewodem o diugoéci 10 metréw o parametrach technicznych
jak poniiej Iub rozwiqzanie réwnowaine:

czujnik pomiarowy:
przyiqcze koinierzowe w zaleinoéci od érednicy PN10 Iub PN16 wg EN-1092-1 (ISO 7005)
konstrukcja caikowicie spawana, stopiefi ochrony czujnika IP68 (NEMA 6P) umoiliwiajacy
zabudowe bezpoérednio w ziemi (moiliwoéé zakopania do 5m) lub zanurzeniu w wodzie (do
10m) po uprzednim uszczelnieniu puszki poiqczeniowej (iywica do zalania puszki dostarczona
w komplecie).

/ wymagane odcinki proste przed i za czujnikiem: 0xD przed i OxD za (gdzie D = érednica
czujnika)

J przeweienie érednicy wewnetrznej czujnika dla pomiaru niskich przepiywéw nocnych
wykiadzina z elastomeru (twarda guma)

/ elektrody pomiarowe i uziemiajqce ze stali nierdzewnej 316L

\\
3

\
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C)

1.2.

a)
b)
C)
d)
e)

f)
g)

atest PZH do kontaktu z wodq pitnq
dokiadnos’é pomiaru O,5% lub 0,4% Iub 0.2% potwierdzona protokoiem kalibracji na mokro
temperatura medium: - 6 ...+ 70 "C
temperatura otoczenia: -20... + 70 °C
przechowywanie wartoéci licznikéw w przéd / tyi, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych
w pamieci czujnika
moiliwos’é zabudowy czujnika na dowolnym rurociagu (pionowym, poziomym, ukosnym)
przetwornik pomiarowy:
przetwornik o stopniu ochrony IP68 umoiiiwiajqcy zalanie przetwornika, np. w komorze
przytacza MIL (militarne zapewniajqce IP68) dla kabla z: baterii, wyjsé impulsowych, kabla z
czujnika,
wyswietlacz LCD umoiliwiajqcy odczyt stanu licznikéw w przodu i w tyt, stanu baterii,
predkosci przeptywu, przepiywu chwilowego i komunikatéw awarii '
3 stopniowy status natadowania baterii na wyswietlaczu
obstuga i programowanie przepiywomierza za pomocq aplikacji w urzqdzeniu mobilnym
z obsiuga komunikacji NFC bez rozszczelnienia obudowy (moiliwosé, konfiguracji
parametréw przepiywomierza, odczytu stanéw alarmowych oraz programowanie wyjéc’)
menu programowania wjezyku polskim
3 wyjécia sygnatowe: 2 wyjécia impulsowe pasywne dla przepiywu w przéd i w tyf
(programowalne) oraz wyjscie cyfrowe dla alarméw
zabezpieczenie dostepu do menu programowania 4-cyfrowym hasiem
co 30 minutowy SELF-TEST, podczas, ktérego przetwornik sprawdza wartosci elektryczne
przepiywomierza i poréwnuje z zapisanymi wartosciami podczas pierwszej kalibracji
w fabryce, aby upewnic’: sie, ie przepiywomierz utrzymuje ta same dokiadnosé pomiarowq jak
w momencie produkcji
temperatura otoczenia: -20...+ 60 °C
zasilanie z 2 litowych baterii (rozmiar D): czas pracy baterii do 10 lat (bateryjne wewnetrzne
podtrzymanie pracy przeptywomierza w trakcie wymiany baterii — na czas okoto 2 minut)
stopiefi ochrony opcjonalnej baterii zewnetrznej IP68
przechowywanie wartosci iicznikéw w przéd / ty’r, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych
w pamieci czujnika
wyposaienie standardowe: 2 pierscienie wyréwnujqce potencjai (uziemiajace), iywica do
zalania puszki poiqczeniowej w czujniku (tylko wersja rotczna przepiywomierza), w
przypadku wariantu zaméwienia przepiywomierza z kablami niepod’iqczonymi i niezalanymi.
Rejestratory danych pomiarowych o parametrach technicznych jak poniiej lub rozwiqzanie

réwnowaine:
zasilanie wewnetrzne: baterie litowe
czas pracy: 5 lat na jednej baterii
zasilanie modemu: baterie litowe
moiliwoéé zasilenia zewnetrznego
porty transmisji: niezaleine porty transmisji szeregowej, predkosé do 38400b/s, standard
Modem GSM/GPRS ZG/3G
odpornos’é na warunki mechaniczne i elektromagnetyczne: M2/E2
rejestracja danych:
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- dane rejestrowane z okresem 1 sekunda.
- dane godzinowe — ponad 1 lata.
- dane dobowe — ponad 2 Iata.
- dane miesieczne — ponad 5 lat.

h) programowalne wyjsicia cyfrowe 2
i) wymiana karty SIM i baterii bez utraty IP 67
j) wspéipraca z réinymi systemami IT, systemy billingowe, SCADA
k) wykrywanie otwarcia urzadzenia, ingerencji magnetycznej
I) alarmy:

- przekroczenie progu przepiywu
- przekroczenia ciénienia
- niski {adunek baterii
- otwarcie obudowy
- brak lub niewystarczajqcy zasieg sieci GSM

m) stopieh ochrony obudowy IP67 ,
n) zakres temperatur otoczenia od -20°C do 70"C

1.3. Przetwornik ciénienia o parametrach technicznych jak poniiej lub rozwiqzanie réwnowaine:
a) zakres pomiaru 0—10 bar lub O — 16 bar
b) czujnik z elektronikq przystosowanq do zasilania impulsowego w czasie prac z rejestratorami

w celu obniienia zuiycie energii
c) dopuszczalne przeciaianie: minimum 4 krotnoéé zakresu pomiarowego
d) biad podstawowy: maksymalnie O,5% zakresu pomiarowego,
e) stopier‘l ochrony IP 68,
f) atest PZH
g) czujnik cis’nienia powinien byé tak zamontowany, aby mozliwy byi jego montai i demontai

bez moiliwoéci uszkodzenia kabla sygnaiowego czujnik ciénienia powinien byé montowany na
armaturze skiadajacej sie z zaworu manometrycznego siuzacego do odpowietrzania i kontroli
cis’nienia oraz zaworu odcinajacego (przy instalacjach doziemnych dopuszcza sie
zainstalowanie tylko zaworu odcinajqcego),

2. Przed zakupem urzadzer’i pomiarowych naleiy zweryfikowaé z Zamawiajqcym lokalizacje urzqdzer’i
i sposéb zasilenia.

3. Wykonawca zobowiqzany jest do pozyskania wiarygodnych informacji o sile sygnaiu GSM/GPRS,
przeprowadzenia stosownych badar’i w poszczegélnych punktach pomiarowych dla operatora
GSM obecnie obsiugujqcego Zamawiajqcego w zakresie przesyiu i transmisji danych. W przypadku
niedostatecznej jakoéci i siiy sygnaiu Wykonawca zobowiqzany jest do zastosowania dodatkowych
rozwiqzar’i technicznych, umoiliwiajacych osiqgniecie wymaganych parametrow transmisji.
Wykonawca zobowiqzany jest zagwarantowaé ciagioéc’: i jakoét’: przekazywanych danych w obu
kierunkach (nie dotyczy przypadkéw potwierdzonych awarii infrastruktury telekomunikacyjnej
danego operatora GSM), a wiqc réwniei w celach zdalnego iqczenia sie z moduiami
telemetrycznymi i ich konfiguracji.

4. Karty SIM z konfigurac operatora dostarcza Zamawiajacy.
5. Sposob montaiu urzqdzer’r pomiarowych zgodnie z obowiqzujacymi warunkami technicznymi do

projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze
dziaiania ,,MWiK” Sp. z 0.0. w Koiobrzegu, montai rejestratora w siupku telemetrycznym.
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III. Wynagrodzenie, termin wykonania igwarancje.

Wynagrodzenie bedzie regulowane na podstawie faktury VAT
Zaptata naleinoéci nastapi przelewem na konto Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury VAT
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
Za date zap¢aty naleinoéci uwaia sie date wysiania przez Zamawiajacego polecenia przelewu
bankowego.
Termin realizacji usiugi 21 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca udzieli zamawiajacemu gwarancji na urzadzenia na okres 24 miesiecy.
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Zalqcznik nr 3 do SW2

............................ dnia .........09.2020 r.

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

OSWIADCZENIE 0 BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Nawiazujac do og¥oszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

,,Dostawa i montai punktéw pomiarowych na sieci wod — kan”.
Postepowanie nr 8ITEI2020

OSwiadczamy, 26 w stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespelnienia warunkéw w szczegélnoéci:

1. Firma, ktérq reprezentujemy nie wyrzadziia szkody, nie wykonujac zaméwienia lub
wykonujac je nienaleZycie,

2. W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy nie otwarto Iikwidacji, ani nie ogmszono
upadbéci, z wytkiem sytuacji. gdy po ogmszeniu upadbéci dosz%o do zawarcia uk#adu
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sadu, jeieli ukIad ten nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego.

3. Firma, ktérq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op¥at lub sk’tadek na
ubezpieczenia spo’:eczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, rozbZenia na raty zaleg’rych ptatnoéci lub wstrzymania
w caJoéci wykonania decyzji w+aéciwego organu.

4. Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zosta’ty prawomocnie skazane za
przestepstwo popemione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia,
przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popemione w celu osiagniecia korzyéci matkowych,
a tak2e za przestepshNo skarbowe Iub przestepshA/o udziam w zorganizowanej grupie albo
zwiqzku majacych na celu popemienie przestepstwa Iub przestepstwa skarbowego

5. W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy Sad nie orzek% zakazu ubiegania sie
o zaméwienia na podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny
zabronione pod groq kary.

6. Nie jesteémy powiazani kapita’towo lub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spéice, jako wspélnik spéiki cywilnej Iub spélki osobowej;
b) pelnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,

peinomocnika.

dnia ...................09.2020 r.
(upetnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

................ dnia ......09.2020 r.
pema nazwa wykonawcy
...............................................................

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

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

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Nawiazujac do ogbszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

,,Dostawa i montai punktéw pomiarowych na sieci wod - kan".
Postepowanie nr SITE/2020
Zgodnie z wymogami okreélonymi, oéwiadczam, co nastepuje:

Warunki udzialu w postepowaniu

1. Oéwiadczam, 2e: moge ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia:
1) nie podlegam wykluczeniu; .

2. Oéwiadczam, 2e spemiam Warunki udziam w postepowaniu dotyczqce:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dzia{alnoéci zawodowej,

o ile wynika to z odrebnych przepiséw;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolnoéci technicznej lub zawodowej.

Miejsce i data 09.2020 r.

podpis osoby losébl upowaZnionejInych
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Umowa nr 811'EI2020

W dniu .....2020 r. w Koiobrzegu pomiodzy

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Spélka z 0.0. w Koioblzegu (NIP: 671—00-12—257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) z siedziba w Koiobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, ktorq reprezentuje

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym,

a:

zwanym w tekécie Wykonawcq i reprezentowanym przez:

w rezuitacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedura udzielania zaméwiefi
przez MWiK Spéika 20.0. W Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spéiki MWIK 204.12.2019)
zostaia zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaz punktéw pomiarowych na sieci wod —

kan., okreélonego w Szczegoiowym opisie zaméwienia, ktéry stanowi zaiacznik nr1 do umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy okreéiony w Szczegéiowym opisie zaméwienia w terminie

do dnia............2020 r.

§ 2
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwote: zl netto, + podatek VAT w wysokoéci 23 % =

........ zi brutto (siowniez.................... 00/100).
2. Wartoéé ustalonego wynagrodzenia zostaia okreélona w ofercie Wykonawcy z dnia r., ktéra

stanowi zaiacznik nr 2 do umowy.

§ 3
1. Osoby odpowiedzialne za realizacje niniejszej umowy:

a) ze strony Zamawiajqcego jest: p. Rafai Piqtkowski tel. 601535556.
b) ze strony Wykonawcy jestt:

2. Osoby wymienione w ust. 1 sq uprawnione do uzgaaanIa form i metod wykonywania przedmiotu
umowy. udzielania niezbednych wyjasniefi i informacji koniecznych do prawidiowego wykonywania
przedmiotu umowy.

3. Wszystkie doreczenia i wezwania skierowane do stron umowy uznaje sie za prawidiowo
i skutecznie dokonane. jeZeli bedq dokonane w jednym z miejsc wymienionych niZej: '
a) w siedzibie Wykonawcy.
b) w siedzibie Zamawiajacego,
c) wformie pisemnej, faxem, e-mail.

§ 4
Strony ustalaja, 26 zapiata za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana na podstawie
prawidiowo wystawionej faktury Vat. wraz doiqczonym bezusterkowym protokoiem odbioru
dostawy i monta2u, podpisanym przez Strony.

§ 5
Obowiazki Wykonawcy:
1. Dostawa i montaZ unadzenia zgodnie z wymaganiami okreélonymi w szczegéiowym opisie
zaméwienia.
2. Zaiqczenie kompietu dokumentéw urzadzenia.
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§ 6
1. Strony ustalaja, 2e przedmiotem odbioru jest dostawa i montaz okreSlona w szczegélowym opisie

zaméwienia — zalaczniki nr 1 do umowy.
2. Wykonawca dokona zgtoszenia gotowoéci do odbioru, przekazujqc jednoczeénie Zamawiajqcemu

komplet dokumentéw odbiorowych w tym w szczegolnoéci:
a) rysunki techniczne, schematy pod1qczer'1,
b) gwarancje na przedmiot umowy,
c) instrukcje obs+ugi w jezyku polskim, niezbedne dla prawidlowego uZytkowania i obs1ugi.

3. Z czynnoéci odbioru plzedmiotu umowy zostanie sporzqdzony protokél odbioru zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonanewtoku odbioru.

§7

1. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesiecy od
dnia wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytuiu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace wartoéé
u2ytkowa, technicznq dostarczonego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiazany do bezptatnego usuwania zaistnia1ych
wad w terminie 24 godz. od momentu zg1oszenia usterki/wady.

4. Za moment nszenia usterki/wady uwaZa sie dzier’1 wysiania: e—mail, do Wykonawcy
5. Naprawa w okresie twvania gwarancji wyd1u2y okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich

naprawy.
6. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przez okres trwania gwarancji z zapewnieniem czeéci

zamiennych.
§ 8

1. Strony postanawiajq kary umowne, ktére bedq naliczane w nastepujqcych wypadkach
i wysokoéciach:
1) Wykonawca zap1aci Zamawiajqcemu kary umowne:

a) za odnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie z § 1 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokoéci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kaZda
rozpoczota dobe opoinienia,

b) za opéinienie w usunieciu usterek (wad) stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci
0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kaq rozpoczeta dobe
opéz’nienia liczonq od dnia wyznaczonego na usuniecie usterki, zgodnie z § 7 ust. 3 niniejszej
umowy,

c) za odstqpienie od umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy w wysokoéci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1,

d) za nie wykonanie usiugi serwisu gwarancyjnego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreélonego w § 2 ust. 1.

2.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytu1u odstapienia od umowy z przyczyn wy1acznie
zaIeZnych od Zamawiajacego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3.Wykonawca wyraZa zgode na potrqcania kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawca.

§ 9
1. Zamawiajacemu przysiuguje prawo, bez ponoszenia kosztéw kar umownych, do odstqpienia od

umowy, gdy:
a) wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujqca, 2e wykonanie przedmiotu umowy nie leZy

w interesie Zamawiajacego, czego nie m02na by1o przewidzieé w chwili zawarcia umowy,
b) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego

znacznej czeéci.
c) Wykonawca nie wykona1 dostawy w terminie okreélonym w § 1 ust. 2.
d) Wykonawca realizuje dostawa przewidzianq niniejsza umowq niezgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy.
2. Wykonawcy przsuguje prawo odstqpienia od umowy, bez ponoszenia kosztow, jeZeli

Zamawiajacy:
a) odmawia odbioru lub odmawia podpisania protoko1u odbioru, bez wskazania uzasadnionej
przyczyny,
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b) nie wywiqzuje sie z obowiazku zamaw faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie
jednego miesiaca 0d up%ywu terminu na zamate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.
Oéwiadczenie o odstqpieniu od umowy naleZy z+oZyé drugiej stronie w formie pisemnej pod
rygorem niewaZnoéci - oéwiadczenie o odstapieniu 0d umowy musi zawierac’: uzasadnienie.

§ 10
Zmiana ktéregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyra20nej na piémie w
formie aneksu do umowy pod rygorem niewaZnoéci z zastrzeieniem ust 2.
Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub przedstawiciela Zamawiajacego nie wymaga zmiany
umowy pod warunkiem zachowania pisemnej formy powiadomienia.

§11
. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania maja w+aéciwe przepisy

Kodeksu cywilnego.
Spory wynikie ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny wiaéciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§12
Umowe sporzadzono w 2-ch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca.
a 2 egz. otrzymuje Zamawiajacy.

Zafgcznik do umom:

1. Szczegéiowy opis zaméwienia
2. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zacznik nr 1 do umowy

szczsaétowv OPIS ZAMOWIENIA
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Dostawa i montai punktéw pomiarowych na sieci wod — kan.

I. Rozbudowa systemu monitoringu sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitamej na terenie gminy
miejskiej Kofobrzeg:

Rozbudowa istniejqcego monitoringu sieci wod — kan bedzie polegah na montaiu 1 punktu
pomiarowego na sieci wodociagowej wraz z uruchomieniem punktéw pomiarowych, wpieciem ich do
istniejacego systemu monitoringu firmy PLUM oraz zintegrowaniem danych z wdraianym systemem
G IS.
Poniiej Zamawiajqcy wskazuje lokalizacje punktéw pomiarowych

Srednica
l.p. Gmina Rodzaj pomiaru/zasilanie urzadzenia Lokalizacja

pomiarowego

Miasto przepfywomierz elektromagnetvczny DN 100 Kotobrzeg ul. Lazurowa
Koiobrzeg do wody z zasilaniem bateryjnym dz. nr 184 obr 9,

II. Zakres wykonywanych uslug geodezyjnych:
6. Wykonanie prac ziemnych, montaiowych i odtworzeniowych
7. Montai przep’tywomierza na sieci wraz z montaiem sfupka telemetrycznego wg tabeli wskazanej

w pkt I.
8. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
9. Rozruch urzqdzer’w
10. Integracja danych z systemem PLUM oraz GIS '

Ml. Wymagania:
6. Urzqdzenia pomiarowe wraz z rejestratorem zdarzer’w na sieci wodociqgowej.

6.1. Przepfywomierz elektromagnetyczny z zasilaniem bateryjnym do wody (kotnierz).
Przeplywomierz bateryjny zoptymalizowany do aplikacji wodnych. Czujniki przetwornik
przepiywomierza w ochronie IP68 (NEMA 6P). Przep’tywomierze powinny posiadat’: przyfacza
koinierzowe, z moiliwoéciq zakopania w ziemi (do 5m) lub zalania (do 10m). Powinny byé
wykonane w wersji roziqcznej z przewodem o diugoéci 10 metréw o parametrach technicznych
jak poniiej lub rozwiqzanie réwnowaine:

d) czujnik pomiarowy:
~/ przyiqcze koinierzowe w zaleinoéci od érednicy PN10 lub PN16 wg EN-1092-1 (ISO 7005)
/ konstrukcja catkowicie spawana, stopiefi ochrony czujnika IP68 (NEMA 6P) umoiliwiajqcy

zabudowe bezpoérednio w ziemi (moiliwoéé zakopania do 5m) Iub zanurzeniu w wodzie (do
10m) po uprzednim uszczeinieniu puszki pofaczeniowej (zywica do zalania puszki dostarczona
w komplecie).
wymagane odcinki proste przed i 23 czujnikiem: OxD przed i OxD za (gdzie D = érednica
czujnika)
przewqienie érednicy wewnqtrznej czujnika dla pomiaru niskich przeplywow nocnych
wykfadzina z elastomeru (twarda guma)
elektrody pomiarowe i uziemiajqce ze stali nierdzewnej 316L
atest PZH do kontaktu z woda pitnq
dokfadnoéé pomiaru 0,5% Iub O,4% lub 0,2% potwierdzona protokoiem kalibracji na mokro
temperatura medium: — 6 ...+ 70 °C
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/ temperatura otoczenia: -20... + 70 “C
/ przechowywanie wartoéci licznikéw w przéd / tyi, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych

w pamiqci czujnika
/ moiliwoéé zabudowy czujnika na dowolnym rurociagu (pionowym, poziomym, ukoénym)
e) przetwornik pomiarowy:
/ przetwornik o stopniu ochrony IP68 umoiliwiajqcy zalanie przetwornika, np. w komorze
/ przyiacza MIL (militarne zapewniajqce IP68) dla kabla z: baterii, wyjéé impulsowych, kabla z

czujnika,
/ wyéwietlacz LCD umoiliwiajacy odczyt stanu licznikéw w przodu i w ty’t, stanu baterii,

predkoéci przepfywu, przepiywu chwilowego i komunikatéw awarii
/ 3 stopniowy status na’tadowania baterii na wyéwietlaczu
/ obsfuga i programowanie przep’lywomierza za pomoca aplikacji w urzadzeniu mobilnym

z obsfugq komunikacji NFC bez rozszczelnienia obudowy (moiliwoéé, konfiguracji
parametréw przepfywomierza, odczytu stanéw alarmowych oraz programowanie wyjéé)

‘/ menu programowania wjezyku polskim
/ 3 wyjécia sygnafowe: 2 wyjécia impulsowe pasywne dla przepIywu w przéd i w tyt

(programowalne) oraz wyjécie cyfrowe dla alarméw
/ zabezpieczenie dostepu do menu programowania 4-cyfrowym hasIem
/ co 30 minutowy SELF-TEST, podczas, ktérego przetwornik sprawdza wartoéci elektryczne

przeptywomierza i poréwnuje z zapisanymi wartoéciami podczas pierwszej kalibracji
w fabryce, aby upewnié siq, ie przeptywomierz utrzymuje ta sama dok’tadnoéé pomiarowq jak
w momencie produkcji

\/ temperatura otoczenia: -20...+ 60 “C
V zasilanie z 2 litowych baterii (rozmiar D): czas pracy baterii do 10 lat (bateryjne wewnetrzne

podtrzymanie pracy przepfywomierza w trakcie wymiany baterii — na czas okoio 2 minut)
~/ stopier'l ochrony opcjonalnej baterii zewnetrznej IP68
x/ przechowywanie wartosici licznikéw w przéd / tyf, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych

w pamieci czujnika
f) wyposaienie standardowe: 2 pierécienie wyréwnujace potencjai (uziemiajace), 2ywica do

zalania puszki poiqczeniowej w czujniku (tylko wersja rozfaczna przepfywomierza), w
przypadku wariantu zaméwienia przepiywomierza z kablami niepodczonymi i niezalanymi.

6.2. Rejestratory danych pomiarowych o parametrach technicznych jak poniiej Iub rozwiqzanie
réwnowaine:

o) zasilanie wewnqtrzne: baterie litowe
p) czas pracy: 5 lat na jednej baterii
q) zasilanie modemu: baterie litowe
r) moiliwoéé zasilenia zewnetrznego
5) party transmisji: niezaleine porty transmisji szeregowej, predkoéc’: do 38400b/s, standard

Modem GSM/GPRS 26/36
t) ed pornoéé na warunki mechaniczne i elektromagnetyczne: M2/E2
u) rejestracja danych:

— dane rejestrowane z okresem 1 sekunda.
- dane godzinowe — ponad 1 lata.
- dane dobowe — ponad 2 Iata.
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- dane miesieczne — ponad 5 lat.
v) programowalne wyjécia cyfrowe 2
w) wymiana karty SIM i baterii bez utraty IP 67
x) wspéipraca z réinymi systemami IT, systemy billingowe, SCADA
y) wykrywanie otwarcia urzqdzenia, ingerencji magnetycznej
z) alarmy:

— przekroczenie progu przepiywu
- przekroczenie ciénienia
- niski iadunek baterii
- otwarcie obudowy
- brak lub niewystarczajqcy zasieg sieci GSM

aa) stopieri ochrony obudowy IP67 ,
bb) zakres temperatur otoczenia od —20°C do 70°C

6.3. Przetwornik ciénienia o parametrach technicznych jak poniiej Iub rozwiqzanie réwnowaine:
h) zakres pomiaru 0-10 bar lub 0 — 16 bar
i) czujnik z elektronikq przystosowanq do zasilania impulsowego w czasie prac z rejestratorami

w celu obniienia zuiycie energii
j) dopuszczalne przeciqianie: minimum 4 krotnoéé zakresu pomiarowego
k) biad podstawowy: maksymalnie 0,5% zakresu pomiarowego,
I) stopiefi ochrony IP 68,
m) atest PZH
n) czujnik ciénienia powinien byé tak zamontowany, aby moiliwy byi jego montai i demontai

bez moiliwoéci uszkodzenia kabla sygnaiowego czujnik ciénienia powinien byé montowa ny na
armaturze skiadajacej sie z zaworu manometrycznego siuiqcego do odpowietrzania i kontroli
ciénienia oraz zaworu odcinajqcego (przy instalacjach doziemnych dopuszcza siq
zainstalowanie tylko zaworu odcinajacego),

7. Przed zakupem urzadzer’i pomiarowych naleiy zweryfikowaé z Zamawiajqcym Iokalizacje urzadzer’u
i sposéb zasilenia.

8. Wykonawca zobowiazany jest do pozyskania wiarygodnych informacji o sile sygnaiu GSM/GPRS,
przeprowadzenia stosownych badar’l w poszczegélnych punktach pomiarowych dla operatora
GSM obecnie obsiugujqcego Zamawiajqcego w zakresie przesyiu i transmisji danych. W przypadku
niedostatecznej jakoéci i siiy sygnaiu Wykonawca zobowiqzany jest do zastosowania dodatkowych
rozwiqzar’i technicznych, umoiliwiajqcych osiqgnigcie wymaganych parametréw transmisji.
Wykonawca zobowiazany jest zagwarantowat’: ciagioéé i jakoéé przekazywanych danych w obu
kierunkach (nie dotyczy przypadkéw potwierdzonych awarii infrastruktury telekomunikacyjnej
danego operatora GSM), a wiec réwniez w celach zdalnego iqczenia sie z moduiami
telemetrycznymi i ich konfiguracji.

9. Karty SIM z konfiguracja operatora dostarcza Zamawiajqcy.
10.5poséb montaiu urzqdzefi pomiarowych zgodnie z obowiqzujqcymi warunkami technicznymi do

projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociqgowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze
dziaiania ,,MWiK” Sp. z 0.0. w Koiobrzegu, montai rejestratora w siupku telemetrycznym.

III. Wynagrodzenie, termin wykonania igwarancje.

Wynagrodzenie bedzie regulowane na podstawie faktury VAT
Zapiata naleinoéci nastqpi przelewem na konto Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury VAT
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Za date zapiaty naleinos’ci uwaZa sie date wysiania
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|' WELOBR'ZE

przez Zamawiajqcego polecenia przelewu bankowego.
Termin realizacji us’rugi 21 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca udzieli zamawiajqcemu gwarancji na urzadzenia na okres 24 miesiecy.


