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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kdobrzeg
SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMéWlENIA

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

1_ Nazwa postepowania: DOSTAWA

,,Zakup wodomierzy, Moduléw radiowych, Plomb wodociqgowych”

Numer postepowania: SIMS/2020
2_ specyfikacje, warunkéw zaméwienia sporzadzih

Imie i nazwisko: Monika Majewska
Podpis: hm

- 3_ specyfikacje, warunkéw zaméwienia zatwierd’zfl pod wzgledem technicznym:
Imie i nazwisko: Marta Politowska - Z-ca kier dziaiu NS
Podpis: fr”?

4_ specyfikacje warunkéw Ezaméwienia zatwierdzit
lmie i nazwisko: lwona Kazimierowska — G%éwny Ksiegtyy
Podpis:

5_ specyfikacje warunkéw zéfnév’vienia zatwierdzit
Imie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — Radca Prawny JPodpis: }//W7%j

6, specyfikacje, warunkéw zamowuemga/gétWIet’dzy/
. . _ - __ IIl I nazwisko. Pawei HryCIéw ffleffiiéaizfifliaw

Podpis: Mwax Sp. z o.z/N(Ko§obtzegu

. . .. . Pa H0016“ .. . .Nlmejsza Specyfikaqa Warunkow Zamownenla sk¥a sue z lnstrukcp dla Wykonawcow oraz wzorow
dokumentéwlzakacznikéw:
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Czeéé I SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1: ZAMAWIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spcfika z ograniczona odpowiedzialnoécia,

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Ko1obrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
telJfax. + 48 94 306 74 01, REGON 330263149, NIP 671 -00-12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego: www.bip.mwik.kolobrzeg.gl
Og{oszenie o wszczeciu postepowania zostato zamieszczone na stronie internetowej
zamawiajacego.
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Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

ZAMOWIENIE SEKTOROWE.

Postepowanie o udzielenie powyiszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreslonych
Procedure; udzielania zaméwiefi przez MVWK Sp. z o. o. w Kobblzegu - Zatacznik nr 1 do Uchwa¥y Nr
134/2019 Zarzqdu Spaki MWIK Sp. z 0.0. w Kohbrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3.- PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
,,Zakup wodomierzy, Moduléw radiowych, Plomb wodociqgowyc ”

Postepowanie Nr 9INSI2020

Rozdzial 4: INFORMACJE OGéLNE o POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé
charakter pisemny, faksu lub forme elektroniczna. Przed terminem skladania ofert vonawcv winni
zapoznaé 55$ 2 treécia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi
zmianami. Za zapoznanie sie z caméciq udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBYPRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sk1ada sie, pod rygorem niewaZnoéci, w formic pisemnej. Zamawiajqcy nie wyraZa zgody
na zloZenie Oferty w postaci elektronicznej.

2. Pemomocnictwo do podgisania ofegtx winno byé doiqczone do Oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentéw zaficzonych do Oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do ewidencji
dzialalnoéci gospodarczej). Peinomocnictwo winno byé dotaczone w oryginale lub kopii
poéwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.

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

,,Zakup wodomierzy, ModuIéw radiowych, Plomb wodociagowych”
Postepowanie Nr 9/NS/2020

NIE OTWIERAC PRZED 22.01.2020. r. do GODZ. 11.00

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany lub wycofaé ztoZona oferte przed upwwem terminu
sk1adania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wytkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. jeZeli Wykonawca
nie p62niej niz w terminie sk1adania ofert zastlzegL 2e nie mega one byé udostepniane.

Rozdzial 6: OFERTY czgécmws:
Oferta moZe obejmowaé cabéé zaméwienia, dopuszcza sie sk1adania ofert czeéciowych. Oferty
z1oZone jako czeéciowe nie zostana odrzucone.
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Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci zbienia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdzial 8: OPIS WARUNKO'W UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zaméwienia mogq ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spehiaja nastepujqce warunki

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

nak{adajq obowiazek posiadania takich uprawnien,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjadem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej ifinansowej.

Rozdziaf 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONA WCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:
1. Wykonawca zaiqczy nastepujace dokumenty potwierdzajace spemienie warunkéw udziam

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
1.1. Podpisany Formularz oferty — za’tqcznik nr 1 do SWZ.
1.2. Podpisany podpisany szczegé+owy opis przedmiotu zaméwienia - zmacznik nr 1 ; 2 ; 3 do

SWZ.
1.3. Podpisane Oéwiadczenie o spelnieniu warunkéw udziaéu w postepowaniu - zamcznik nr 3 do

SWZ.
1.4. Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoéci

gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajace, 2e zakres jego dziatalnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a takZe
wskazujace osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy — wystawiony nie wczeéniej
M: 6 miesiecy przed up#ywem terminu sktadania ofert.

1.5. Podpisany wykaz dostaw i zataczone referencje wykonawcy - zaficznik nr 4 do SW2.
1.6. Do oferty naleZy zaaczyé atesty dopuszczajace materia’ty objete zapotlzebowaniem

do kontaktu z woda.
1.7. Op¥acona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, 2e Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzone] dziaJalnoSci. Wykonawca
przedstawi polise odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody w mieniu Iub na osobie wyrzadzone przez
Wykonawca , przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé z!oZonej oferty Wykonawcy na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2. Zamawiajacy zaZada przedstawienia orygina¥u lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna Iub bodzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mag} sprawdzié jej prawdziwoéci
w inny sposéb.

3. Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktorzy w wyznaczonym terminie nie 2102yli dokumentéw
potwierdzajacych speinienie warunkéw udziatu w postepowaniu, do uzupelnienia tych
dokumentéw w okreélonym terminie.

Rozdzia! 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

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

dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajqcego.
2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca bedq prowadzone w PLN.
3. wykonawcy powinni zastosowac': stawke podatku VAT od towarow i usiug zgodnq z ustawq

o podatku VAT i podatku akcyzowym.
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Rozdzial 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty spemiajqce wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji z1oZone przez Wykonawcéw
nie podlegajacych wykluczeniu. bedq oceniane wed1ug poniZszych kryteriéw i wag:

Gena brutto oferty — 100%

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

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

Rozdzial 13: WADIUM
Nie dotyczy.

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiqzania Wykonawcy zbZonq oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z up1ywem terminu sk¥adania ofert.

ROZDZIAL 15: MlEJSCEl TERMIN SKLADANIA OFERT:
Miejsce: Punkt Obs’rugi Klienta ”Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji” Sp. z o. 0. ul. Artyleryjska 3,
78-100 Ko’tobrzeg.
Termin: Ofertg naleZy ztoé do dnia 22.01.2020 r. godz. 11°”.
Oferty zioZone po terminie zostana Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozdziai 16: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:
1. Sesje. otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego polega na: sprawdzeniu ofert

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

czbnkowie Komisji dokonujq oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnaSci z warunkami
okreélonymi opisie przedmiotu zaméwienia i specyfikacji warunkéw zaméwienia.

3. lnformacje z otwarcia ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie BIP.
4. Oferta Wykonawcy, ktéry zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postepowania, nie bedzie

rozpatrywana.
5. Oferta zostanie odrzucona, jeZeIi:

a) nie jest zgodna z treéciq SWZ;
b) nie jest zgodna 2 przepisami w oparciu, o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zosta1a podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej zloZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

Rozdziaf 17: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawca/ami.

ktérzy 2102yli oferta/y.
2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktérzy z1oiyli oferty w niniejszym postepowaniu do ztoZenia

ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

Rozdziaf 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajqcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiala

najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
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2. O wyborze oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezwiocznie Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie
o udzieienie zamOwienia podajac nazwe (firms) i adres Wykonawcy. ktorego oferte wybrano oraz
jej cens/wartosé.

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

postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wadq uniemozliwiajaca zawarcie waZnej umowy.
3. 0 uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajqcy zawiadamia réwnoczeSnie

wszystkich Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sis o udzielenie zaméwienia.

Rozdziai 20: SPOSOB UDZIELANIA WYJAs'NIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrécié sis do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwiocznie udzieiié wyjasniefi, jednak nie p62niej niZ
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjasnienie treéci
specyfikacji warunkow zaméwienia wptynqt do Zamawiajqcego nie pOZniej ni‘z do godz.15.00
w dniu, w ktolym upiywa potowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.

2. Zamawiajajcy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania irédia
zapytania.

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

4. Osoba uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzglsdem
proceduralnym — Janusz Kubek e—mail: Qrzetargi@mwik.kolobrzeg.QI,

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

6. Zamawiajqcy pod pojsciem porozumiewania sie drogq elektronicznq rozumie przesianie
doiaczonego do wiadomosci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez
osobe upowaZniona do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

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

zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Zamawiajacy moZe zawrzec umows przed uptywem terminu okreélonego w ust. 2, jeZeIi

w postepowaniu o udzielenie zamowienia zioZono tylko jednq ofeits.
4. O miejscu i doktadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy powiadomi niezwiocznie wybranego

Wykonawce.

Rozdzial 22: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwoianie przysiuguje Wykonawcom, wyiacznie od niezgodnej z przepisami czynnosci

Zamawiajqcego podjetej w postspowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnosci, do
ktérej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie Procedury.

2. Odwoianie przysiuguje wytqcznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu.

3. Odwoianie wnosi sis do Kierownika Zamawiajqcego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli
zostaiy przesiane faxem lub droga eiektroniczna, albo w terminie 1O dni jeZeli zostaiy doreczone
w inny sposéb.

4. Wniesienie odwoiania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajqcego.
Odwotanie wnosi sis wytqcznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do
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Prezesa Zarzadu Spaki ,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” SpéJki z ograniczonq
odpowiedzialnoéciq w Ko’tobrzegu.

5. Odwoianie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej
zarzuca sie niezgodnosé z przepisami Procedury, zawieraé zwiezie przedstawienie zarzutéw,
okreélaé Zadanie oraz wskazywac okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie
odwo¥ania.

6. Odwdanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
7. Rozpatrujqc odwo+anie Prezes Zarzadu Spéiki moze je uwzglednié lub odrzucié.
8. lnformacje o odrzuceniu odwoiania Zamawiajqcy przesy%a Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli

w postepowaniu.
9. 0d decyzji Prezesa Zalzadu Spétki rozstrzygajacej odwdanie nie przysmguja dalsze érodki

odwolawcze.

Rozdzial 23: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. Niezwbcznie po rozstrzygnieciu postepowania kazdy Wykonawca. ktéry zlozw oferte, zostanie

zawiadomiony (e-mail/Iistownie) o dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego
wykonawcy) lub o uniewaZnieniu postepowania. a tak2e o Wykonawcach wykluczonych oraz o
ofertach odrzuconych.

2. Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie interneton: www.bip.mwik.kolobrze_g_.£|
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Zalqcznik Nr1 do SWZ

dnia ...01.2021 r
nazwa (firma) Wykonawcy

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

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

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

nr telefonu ...........................................
e-mail: ..........................................

,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spélka z ograniczonq odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3
78-100 Kolobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujqc do og¥oszenia o rozpoczeciu postepowania na:

,,Zakup wodomierzy, Moduléw radiowych, Plomb wodociqgowych”Postepowanie Nr SINSIZOZO
1. Zadanie nr 1;

CzeSc’: nr 1 -Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w sposéb okreélony w opisie
przedmiotu zaméwienia za wynagrodzeniem maksymalnym za okres 2 lat w kwocie:
............ 21 netto + VAT = zl brutto
(stownie: )

Jed cena wartoéé netto nazw
L.p OPIS mia ' Iloéé jednos

ry tkowa
1. Wodomierz DN 15, L=110mm. Parametry metrologiczne wg klasy szt. 6000

R2160 - objetoéciowy, Q3=2,5m"'lh
2 Wodomierz DN 20, L=190mm, Parametry metrologiczne wg klasy 300

‘ R2160 — objetoéciowy, Q3=4m3lh SZt
3. Wodomierz DN 25 L=260mm , Parametry metrologiczne wg klasy szt 300

R2160 - objetoéciowy, Q3=6,3m3/h '
4_ Wodomierz DN 32 L=260mm , Parametry metrologiczne wg klasy szt 150

R2160 -obje,toéciowy. Qa=10m3lh '
5 Wodomierz JS DN 40 L=300mm , Parametry metrologiczne wg 100

' klasy R2160, Q3=16m3lh 521-

6 Wodomierz .18 DN 50, L=270mm, komierzowy. Parametry 100
' metrologiczne wg klasy R2315 52‘-

7. Wodomierz JS DN 65 , L= 300mm, kotnierzowy Parametry szt 3
metrologiczne wg klasy R2315 '

8 Wodomierz JS DN 80, L=300mm, komierzowy Parametry 30
' metrologiczne wg klasy R2315 52t-

9 Wodomievz JS DN100, L=350 mm, kohierzowy Parametry 10
' metrologiczne wg klasy R2315 32L

10 Wodomielz DN 50, L: 200mm, kolnierzowy szt. 1°

11'Wodomier2 DN 80, L: 200mm. kolnierzowy szt. 10
12Wodomienrz DN 100, L= 250mm, kdnierzowy szt. 5
13-Wodomietz DN 125, L= 250mm, komierzowy szt. 1°



, l
SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA !

am 6 Postepowame nr 9INSI2020 Strona: 8/23 1

Czeéé nr 2 -Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w sposéb okreélony w opisie przedmiotu

zaméwienia za wynagrodzeniem maksymalnym za okres 2 lat w kwocie:

2% netto + VAT = ............................................ zt brutto

(sbwnie: )

Jed lcena wartoéé Nazwa
L.p OPIS miar.y lloéé iednos netto

tkowa
1 Wodomierz DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg szt 2000

' klasy R 2 160 - objetoéciowy '

2 Wodomierz DN 20, L=130mm, Parametry metrologiczne wg 50
' klasy R z 160 — objetoéciowy 52t-

3 Wodomierz JS DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne
' wg klasy R100 - H; R50 - v 821. 500

4 Wodomierz DN 25 L=260mm , Parametry metrologiczne wg 20
' Iklasy R 2 160 — objetoéciowy 32t-

5 Wodomierz DN 32 L=260mm, Parametry metrologiczne wg 10
‘ klasy R 2 160 -— objetoéciowy 321-

6 Wodomierz DN 40 L=300mm, Parametry klasy 10
' metrologicznej R 2 160 — objetoéciowy 52t-

7 Wodomierz JS DN 50. L=270mm, Komierzowy. Parametry 10
' metrologiczne wg klasy R 2 315 52t-

8 Wodomierz JS DN 80, L=300mm, Koinierzowy. Parametry 5
' metrologiczne wg klasy R 2 315 52t-

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 3 — letniej gwarancji (zgodnej z warunkami okreélonymi przez
producenta) na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swéj bieg od dnia zakupu.
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2. Zadanie nr 2;

-Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w sposéb okreélony w opisie przedmiotu zaméwienia
za wynagrodzeniem maksymalnym za okres 2 lat w kwocie:

2+ netto + VAT = zI brutto
(slownie: )

Czeéé I

ZAKUP MODULOW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejacej hazy
wodomielzowej na temie Miasta i Gminy KoIobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.

Jed. , . cena wartoéé nettoL.p. OPIS _ llosc .
miary lednostkowa

1. Nak?adki —modu# radiowy zt. 1000

Wykonawca udziela Zamawiajqcemu 3 — letniej gwarancji (zgodnej z warunkami okreélonymi przez
producenta) na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swéj bieg od dnia zakupu.

Czeéé II

ZAKUP MODULOW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejqcej hazy
wodomierzowej na ternie Gmin: Dygowo, Goécino, Rymafi, Siemyél, Slawoborze.

Jed. I cena lwartoéé netto
lloéé

miary iednostkowa
L.p. OPIS

Nak¥adki -modu# radiowy 500Iszt
Modu+ radiowy IZAR RE 868 Pulse lszt. 5

3. Nadajnik impulséw REED lszt. 5

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 3 - letniej gwarancji (zgodnej z warunkami okreélonymi przez
producenta) na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swéj bieg od dnia zakupu.
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3. Zadanie nr 3;

-Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w sposéb okreélony w opisie przedmiotu zaméwienia

za wynagrodzeniem maksymalnym za okres 2 lat w kwocie:

z! netto + VAT = zl brutto

(sbwnie: )

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Iloéé/szt cena wartoéé netto
jednostkowa

1 Plomba DN 15 mm 7000

2 Plomba DN 20 mm 5000

3 Plomba DN 25 mm 300

4 Plomba DN 32 mm 200

5 Plomba DN 40 mm 200

Razem 12.700

Powyisza cena uwzglednia wszystkie koszty zwiazane z realizac plzedmiotu zaméwienia,

OSwiadczamy. 2e zapoznaliémy sie z SWZ i opisem przedmiotu zaméwienia uznajemy sie za
zwiazanych z okreélonymi w nim wymaganiami i zasadami postepowania.
Oéwiadczamy, 1e uwaZamy sie za zwiazanych niniejszq oferta na czas 30 dni.
Udzielamy . .. letniej gwarancji jakoéci.
Adres punktu serwisowego .. ..99

'?
9°

*min. gwarancja 36 miesiecy

Zaficznikami do niniejszej oferty sq:

"'{aééia'ié 6'3'6837 )Bé'céb'i Lidbfiéihiéfiéj ..... ' "
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
,,Zakup wodomierzy, Moduléw radiowych, Plomb wodociqgowych”

Postepowanie Nr 9/NSI2020

Przedmiot zaméwienia:
ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ - zaméwienie podzielone na II nastepujqce czeéci:

Czeéé I
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Zalqcznik nr 2 do SWZ

ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ dla istniejacej bazy wodomierzowej na ternie Miasta
i Gminy Ko10brzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.

Czeéé ||
ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ dla istniejacej bazy wodomierzowej na ternie Gmin:
Dygowo, GoScino, Rymafi, Siemyél. S1awoborze.

Czeéé I
ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ dla istniejqcej hazy wodomierzowej na ternie Miasta
i Gminy Kolobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.

Jed.L.p OPIS miary lloéé
Wodomierz DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne szt. 6000
wg klasy 132160 — objetoéciowy, Q3=2.5m3/h

3 Wodomierz DN 20, L=190mm, Parametry metrologiczne 300
‘ iwg klasy R2160 — objetoéciowy, Q3=4m3lh szt-

4. Wodomierz DN 25 L=260mm , Parametry metrologiczne szt 300
wg klasy R2160 - objetoéciowy. QB=6,3m3/h '

5. Wodomierz DN 32 L=260mm , Parametry metrologiczne szt 150
wg klasy R2160 -objetoéciowy, QB=10m3Ih '

6 Wodomierz JS DN 40 L=300mm , Parametry 100
' metrologiczne wg klasy R2160, QS=16m3lh 32t-

7 Wodomierz JS DN 50, L=270mm, kolnierzowy. Parametry 100
' metrologiczne wg klasy R2315 52t-

8 Wodomierz JS DN 65 , L= 300mm. koinierzowy Parametry 3- . szt.metrologiczne wg klasy R2315
9 Wodomierz JS DN 80, L=300mm, ko1nierzowy Parametry 30

' metrologiczne wg klasy R2315 52t-
10 Wodomierz JS DN100, L=350 mm, komielzowy Parametry 10

' metrologiczne wg klasy R2315 52t-
11- Wodomierz DN 50, L= 200mm, komierzowy szt. 1°
12- Wodomierz DN 80, L: 200mm, komierzowy szt. 10
13- Wodomierz DN 100, L= 250mm, komierzowy szt. 5
14- Wodomierz DN 125, L: 250mm, koinierzowy szt. 1°

V
I
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Podstawowe wymagania techniczne wodomierzy ujetych w czeéci l zaméwienia.

Pozxcia1,2,3,4 Wodomierze obigtoéciowe DN 15 — DN 32
Wodomierze objetos'ciowe do montaiu poziomego i pionowego, klasa R 2 160 wedlug MID
w kaidej pozycji zabudowy

- DN 15, 03 2,5 G3/4 o diugoéci 110 mm
- DN 20, Q3 4,0 G1 0 diugosci 190 mm
- DN 25, 03 6,3 0 diugoéci 260 mm
- DN 32, 0310 o diugoéci 260 mm

Wymagania szczegélowe:
o Parametry metrologiczne wg MID
o Liczydio wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie.
o Zespéi Iiczydia musi posiadaé mozliwoéé obrotu 0 minimum 355°.
o Zabezpieczenie przed oddziaiywaniem zewnetrznego pola magnetycznego.
- Korpus wodomierza wykonany z mosiadzu.

Pozy_cia 5 Wodomierz iednostrumieniom suchobieiny DN 40
Wodomierz jednostrumieniowy suchobieiny do montaiu poziomego, klasa R 2 160
- DN 40. 03160 diugoéci 300 mm

Wymagania szczegéiowe:
. Parametry metroiogiczne wg MID
. Liczydio wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie.

Zespéi liczydia musi posiadac mozliwoéé obrotu 0 minimum 355°,
Hermetyczne Iiczydio z oémioma rolkami, stopien ochrony IP68,
Zabezpieczenie przed oddziaiywaniem zewnetrznego pola magnetycznego,
Korpus wodomierza wykonany z mosiqdzu

Pozycia 6,7, 8,9 Wodomierze iednostrumieniowe suchobieine DN 50 — DN 100
Wodomierze jednostrumieniowe suchobieine do montaiu poziomego, klasa R 2 315

- DN 50. Q3 25 o diugoéci 270 mm
- DN 65, 03 40 o diugoéci 300mm
- DN 80, 03 63 o diugoéci 300 mm
- DN 100, 03 100 o diugoéci 350mm

Wymagania szczegélowe:
o Parametry metrologiczne wg MID

Liczydio wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie.
Zespéi Iiczydia musi posiadaé mozliwoéé obrotu 0 minimum 355°,
Hermetyczne liczydio z oémioma rolkami, stopien ochrony IP68,
Zabezpieczenie przed oddzia’rywaniem zewnetrznego pola magnetycznego,

Pozycia 10.11,12,13 Wodomierze iednostrumieniowe suchobieine DN 50 - DN 125
Wodomierze do montaiu poziomego,
- DN 50, Ga 25 o diugoéci 200 mm
- DN 80, 03 63 o diugoéci 200 mm
- DN 100, 03 160 o diugoéci 250 mm
- DN 125, Q3 160 o diugoéci 250 mm
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Wymagania szczegéiowe:
. Wodomierze érubowe o rozszerzonvm zakresie oomiarowvm,
o Parametry metrologiczne wg MID
o Liczydb wodomierze odporne na zanieczyszczenia izaparowanie,
. Zespé+ liczydla musi posiadac mozliwosé obrotu 0 minimum 355°,

Hermetyczne Iiczydb z oémioma rolkami, stopiefi ochrony IP68,
o Zabezpieczenie przed oddzialywaniem zewnetrznego pola magnetycznego,

Wymagania wspélne dla wszystkich pozycji ujgtych w czeéci I zaméwienia
1. Wszystkie wodomierze muszq pochodzié od jednego producenta - Firmy ltron.
2. Oferowane wodomierze winny posiadaé cache legalizacyjna roku w ktérym nastapii zakup,
3. Wszystkie wodomierze musza posiadaé aktualny certyfikat badania typu WE wediug MID

obowiazujqce na terenie ca¥ej UE.
4. Wszystkie wodomierze powinny byé przystosowane do zamontowania moduiu radiowego,

przystosowanego do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych.
5. Oferowane wodomierze powinny byé przystosowane do obstugi jednego systemu zdalnego

odczytu.

Okres realizacji zaméwienia: 2 Iata
Wykonawca udziela Zamawiajqcemu 3 — letniej gwarancji (zgodnej z warunkami okreélonymi
przez producenta) na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna sw6j bieg od
dnia zakupu wodomierze.

Czeéé II
ZAKUP WODOMIERZY D0 WODY ZIMNEJ dla istniejacej hazy wodomierzowej na ternie Gmin:
Dygowo, Goécino, Rymafi, Siemyél, SIawoborze.

L.p oms £2353, lloéé
Wodomierz DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg

4' klasy R 2 160 — objetoéciowy SZt‘ 2000
5 Wodomierz DN 20, L=130mm, Parametry metrologiczne wg 50

' klasy R 2 160 — objetoéciowy 321-
6 Wodomierz JS DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne

' M/g klasy R100 - H; R50 - V 371- 500
7 Wodomierz DN 25 L=260mm , Parametry metrologiczne wg 20

' ktasy R 2 160 - objetoéciowy 52t-
8 Wodomierz DN 32 L=260mm, Parametry metrologiczne wg 10

' klasy R 2 160 — objetoéciowy 52t-
9 Wodomierz DN 40 L=300mm, Parametry klasy 10

' metrologicznej R a 160 — objetoéciowy 52t-
10 Wodomierz JS DN 50, L=270mm, Komierzowy. Parametry 10

‘ metrologiczne wg klasy R 2 315 szt.
11 Wodomierz JS DN 80, L=300mm, Komierzowy. Parametry 5

' metrologiczne wg klasy R 2 315 321'-
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Podstawowe wymagania wodomierzy ujetych w czeéci II zaméwienia.

Pozycia 1 l2,4,5.1:‘i Wodomierze obigtoéciowe DN 15 — DN 40
Wodomierze objetoéciowe do montaiu poziomego i pionowego, klasa R z 160 wediug MID
w kaidej pozycji zabudowy
- DN 15, 03 2,5 63/4 0 diugoéci 110 mm o progu rozruchu 0,5llh
- DN 20. 03 2,5 G1 0 diugoéci 130 mm
- DN 25, 03 6,3 G1 1/4 0 diugoéci 260 mm
- DN 32, 03 10 G1 1/2 0 diugoéci 260 mm
- DN 40. Qa 16 G2 0 diugoéci 300 mm

Wymagania szczegélowe:
o Parametry metrologiczne wg MID.
o Liczydio wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie.
. Zespoi liczydia musi posiadaé mozliwoéé obrotu 0 minimum 355°.
0 Zabezpieczenie przed oddziaiywaniem zewnetrznego pola magnetycznego.

Pozycia 3. Wodomierze iednostrumieniowe suchobieine DN 15
- DN 15, 031,6 0 diugoéci 110 mm

Wymagania szczegoiowe:
o Parametry metrologiczne zgodne wg MID,

Liczydio wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,
Zespdi liczydia musi posiadaé moZIiwoéé obrotu 0 minimum 355°,
Zabezpieczenie przed oddziaiywaniem zewnetrznego pola magnetycznego,

Pozgcia 7 i 8 Wodomierze iednostrumieniowe suchobieine DN 50 — DN 80
Wodomierze jednostrumieniowe suchobietne do montaiu poziomego, kiasa R 2315

- DN 50, 03 25 o diugoéci 270 lub 300 mm
- DN 80, 03 63 o diugoéci 300 Iub 350 mm

Wymagania szczegolowe:
o Parametry metrologiczne wg MID,

Liczydio wodomierza od porne na zanieczyszczenia i zaparowanie,
Zespoi liczydia musi posiadaé mozliwoéé obrotu 0 minimum 355°,
Hermetyczne Iiczydio z oémioma rolkami, stopieri ochrony IP68,
Zabezpieczenie przed oddziaiywaniem zewnetrznego pola magnetycznego.

Wymagania wspélne dla wszystkich pozycji ujetych w czeéci II zamowienia.
1. Wszystkie wodomierze musza pochodzié od jednego producenta - Firmy DIEHL Metering

(byiej Mirometr).
2. Oferowane wodomierze winny posiadaé cache Iegalizacyjnq roku w ktérym nastapi zakup.
3. Wszystkie wodomierze musza posiadaé aktualny certyfikat badania typu WE wediug MID

obowiqzujqce na terenie caiej UE.
4. Wszystkie wodomierze powinny byé przystosowane do zamontowania moduiu

radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu.
5. Oferowane wodomierze powinny byé przystosowane do obsiugi jednego systemu

zdalnego odczytu.

Okres realizacji zaméwienia: 2 lata
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Wykonawca udziela Zamawiajqcemu 3 - Ietniej gwarancji (zgodnej z warunkami okreélonymi
przez producenta) na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swéj bieg od
dnia zakupu wodomierza.

Zadanie nr 2
Przedmiot zaméwienia:
ZAKUP MODULOW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY - zaméwienie
podzielone na ll nastgpujqce czeéci:

Czqéél
ZAKUP MODULOW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejacej bazy
wodomierzowe} na ternie Miasta i Gminy Kolobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.

Czeéé ll
ZAKUP MODULOW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejqcej bazy
wodomierzowej na ternie Gmin: Dygowo. Goécino, Rymafi. SiemySl, S{awoborze.

Czeéé I

ZAKUP MODULOW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejqcej bazy
wodomierzowej na ternie Miasta i Gminy Kotobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.

L.p. OPIS [:33 lloéé
15. Nak’tadki —modu4 radiowy szt. 1000

Wymagania dla pozycji ujetych w czeéci I zaméwienia

6. Moduly radiowe musza byé przystosowane do zainstalowania ich na wodomierzach
stosowanych przez MWiK Spélke z 0.0. w Kolobrzegu Firmy Itron oraz posiadaé
nastgpujqce parametry techniczne:
- protokél transmisji danych —Radian,
- modulacja czestotliwoéciowa,
- czestotliwoéé noéna 433 MHz,
- moc sygnatu 10 mW,
- bateria litowa —iywotnoéé do 15 lat.
- transmisja dwukierunkowa.

7. Mental nadajnika impulséw w trakcie eksploatacji wodomierza musi odbywac sie bez
zrywania plomby legalizacyjnej i demontaZu wodomierza.

8. Modui powinien byé zamontowany bezpoérednio na wodomierzu. Nie dopuszcza sie nadajnika
kontaktronowego.

9. Stopiefi ochrony moduléw radiowych IP68.
10. Oprogramowanie musi wspcflpracowaé z systemem bilingowym firmy Unisoft i KartGlS

w zakresie wymiany danych.
11. Wymaga sie bezwarunkowego udostepnienia dokumentacji protokolu transmisji w zakresie

umozliwiajqcym odczyt informacji z nak#adek radiowych co najmniej dla informacji o aktualnym
wskazaniu wodomierza oraz dla informacji o zdarzeniach/ alarmach, ktére zarejestrowano.
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12. Bezpiatny dostep do oryginalnego oprogramowania w zakresie niezbednym
do programowania nakiadek i aktualizacji przy wymianie.

13. Wykonawca wraz z oferta zaiaczy jeden modui radiowy, ktéry jest przedmiotem oferty.

Okres realizacji zaméwienia: 2 lata

Czeéé ll

ZAKUP MODULOW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejqcej hazy
wodomierzowej na ternie Gmin: Dygowo, Goécino, Ryman, Siemyél, Slawoborze.

L.p. OPIS £5; lloéé
12. Nakiadki —modui radiowy szt. 500

13. Modui radiowy iZAR RE 868 Pulse szt. 5

14. Nadajnik impuiséw REED szt. 5

Podstawowe wymagania dla pozycji ujetych w czeéci ll zaméwienia.

Pozycia 1 Nakladki —modul radium

1. Mod uiy radiowe muszq byé przystosowane do zainstalowania ich na wodomierzach
stosowanych przez MWiK Spéike z 0.0. w Kolobrzegu Fimy DIEHL Metering (bylej
Mirometr) oraz posiadaé nastepujqce parametry techniczne:
- protokéi transmisji danych -Prios,
- czestotliwoéé 868 MHz,
- moc sygnaiu 16 mW,
- bateria litowa —iywotnoéé minimum 1 0 lat.
- transmisja jednokierunkowa.

2. Mental nadajnika impulsow w trakcie eksploatacji wodomielza musi odbywaé Sig bez
zrywania plomby Iegalizacyjnej i demoniaZu wodomierza.

3. Modui powinien byé zamontowany bezpoérednio na wodomielzu. Nie dopuszcza sie nadajnika
kontaktronowego.

4. Stopien ochrony moduiéw radiowych IP68.
5. Oprograrnowanie musi wspéipracowaé z systemem bilingowym firmy Unisoft i KartGIS

w zakresie wymiany danych.
6. Wymaga sie bezwarunkowego udostgpnienia dokumentacji protokoiu transmisji w zakresie

umozliwiajacym odczyt informacji z nakiadek radiowych co najmniej dla informacji o aktualnym
wskazaniu wodomierza oraz dla informacji o zdarzeniach/ alarmach, ktére zarejestrowano.

7. Bezpiatny dostep do oryginalnego oprogramowania w zakresie niezbednym
do programowania nakiadek i aktualizacji przy wymianie.

8. Wykonawca wraz z oferta zaiaczy jeden modui radiowy, ktéry jest przedmiotem oferty.

Pozxcia 2 Modui radiom IZAR RE 868 Pulse

1. Moduly radiowe musza byé przystosowane do zainstalowania ich na wodomierzach
stosowanych przez MWiK Spéikg z 0.0. w Kolobrzegu Firmy DIEHL Metering (byiej
Mirometr) oraz posiadaé nastepujqce parametry techniczne:
- czestotliwoéé 868 MHz,
- moc sygnaiu 16 mW,
- bateria litowa -2ywotnoéé minimum 10 lat,
- transmisja jednokierunkowa.
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1. Monte: nadajnika impulséw w trakcie eksploatacji wodomieIza musi odbywaé sie bez
zrywania plomby Iegalizacyjnej i demontaZu wodomierza.

2. Stopiefi ochrony moduIéw radiowych IP68.
3. Oprogramowanie musi wspélpracowaé z systemem bilingowym flrmy Unisoft.
4. Wykonawca wraz z oferta zaIaczy jeden moduI radiowy, ktéry jest przedmiotem oferty.

Pozycia 3 Nadainik impulséw REED

1. Nadajniki impulséw musi byé przystosowany do zainstalowania 90 na wodomierzach
stosowanych przez MWIK SpOIke z 0.0. w KoIobrzegu Firmy Diehl Metering (byjej Mirometr)
oraz posiadac nastepujace parametry techniczne:
- poczenie 2-przewodowe suchego kontaktu
- maks. napiecie: 24V
- maks. nateZenI'e: 0,2A
- temperature dziatania: -25 do 90°C

2. Wykonawca wraz z ofertq zaIaczy jeden nadajnik Impulséw. ktéry jest przedmiotem oferty.

Okres realizacji zaméwienia: 2 lata
W czeéci ll zaméwienia nie dopuszcza sie skladania ofert czeéciowych.

Zadanie nr 3
Przedmiot zaméwienia

ZAKUP OBEJM (PLOMB) DO ZABEZPIECZENIA WODOMIERZY
POSTEPOWANIE NR SIMS/2020

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE SZ'I'UKI
1 Plomba DN 15 mm 7000
2 Plomba DN 20 mm 5000
3 Plomba DN 25 mm 300
4 Plomba DN 32 mm 200
5 Plomba DN 40 mm 200

Razem 12.700

Wymagania dla pozycji ujetych w opisie zaméwienia:
- Obejma ma skiadaé sie z dwéch pOIobejm poIaczonych na jednym koficu zawiasem

z kontrolowana strefa zgniotu, a na drugim zatrzaskiem
— Na obejmie powinna byc': umieszczona numeracja plomb oraz napis: MVIfiK KoIobrzeg
- Plomby majq byc zamykane recznie, bez moZIiwoéci otworzenia ich nie pozostawiajac

widocznych éladéw uszkodzeI‘I mechanicznych.
lloéé wymieniona w zaIaczniku nie jest iloécia do realizacji Iecz stanowi prognoze na 2 late.
Cena powinna zawieraé réwniez koszty odbioru i dostawy obejm do magazynu naszej Spéjki.
Nie dopuszcza sie skjadania ofert czeéciowych.

0d wykonawcy usIug bedq wymagane nastepujqce dokumenty:
- zarejestrowanq dziaIalnoéé w zakresie dostaw obejm wodomierzowych (KRS),
- atesty dopuszczajqce materiaIy objete zapotrzebowaniem do montaZu na przyjaczach

wodociagowych oraz zaczyc 1 sztuke proponowanej obejmy
Do oferty cenowej prosimy zataczyé nastepujqce dodatkowe informacje:

- okres gwarancyjny
- Iisty referencyjne
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

dnia ............01.2021 r
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

"Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja"
Spéika z 09 raniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Ko+obrzeg

OSWIADCZENIE
o speinieniu warunkéw udziatu w postepowaniu

Nawiqzujac do ogtoszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

,,Zakup wodomierzy, Moduléw radiowych, Plomb wodociagowych"
Postepowanie Nr QINSIZOZO
Zgodnie z wymogami okreélonymi, oéwiadczam. co nastepuje:

Warunki udzialu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam, 2e spetniam Warunki udziam w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji Iub uprawnier'I do prowadzenia okreélonej dziatalnoéci zawodowej.

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

............, dnia .................... 2021 r.
(upemomocniony przedstawiciel wykonawcy)



SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Postepowanie nr SIMS/2020 Strona: 19/23

Zalqcznlk nr 4 do SWZ

dnia 01.2021 r
peina nazwa wykonawcy44...........................................................

WYKAZ DOSTAW
,,Zakup wodomierzy, Moduléw radiowych, Plomb wodociqgowych’Tostepowanie Nr 9INSI2020

Zadanie nr 1*; Zadanie nr 2*; Zadanie nr 3*.
Wykaz zrealizowanych w ciqgu ostatnich 5 lat, to znaczy zakoficzonych przed uplywem terminu
sk+adania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dzialalnoéci jest krétszy - w tym okresie.
2 dostaw wodomierzylmodukbw/plomb -( o wartoéci minimum 70% brutto skiadanej oferty dla
kaZdej dostawy)
Doéwiadczenie w realizacji dostaw naleZy udokumentowaé referenciami mstawionymi grzez
godmioy na rzecz ktémch dostaw byfl realizowane.

Lp. Nazwa zaméwienia
oraz zakres rodzajowy

wartoéé
dostaw

powierzonych
Wykonawcy

czas realizacji
(naleiy podaé daty)

poczqtek koniec

nazwa i adres
Zamawiajqcego

zalaczone
dokumenty

TAKINIE

podpis osoby Ioséb/ upowaZnionej/nych
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Zalqcznik do SWZ

Projekt - U M O W A Mr 9INSI2020 zadanie nr 1;2;3.*

w dniu ............................. w Koéobrzegu pomiedzy:
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéikq z ograniczonq odpowiedzialnoéciq, 78-100
Koiobrzeg, ul. Artyleryjska 3, wpisana do rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego plzez Sad
Rejonowy w Koszalinie, IX Wydziai Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem 0000169262;
NIP 671 -00—12—257; REGON 330263149.
reprezentowana przez:
Pawla Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwana dalej Zamawiajqcym
a

reprezentowana/reprezentowanym przez

£1550;a‘aigj'wgnaaaoqaa‘,""'
zosta1a zawarta umowa nastepujacej treéci:

I. PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.

Przedmiotem umowy jest zakup wodomierzy, Moduféw radiowych, Plomb wodociagowych (zadanie nr
1;2;3.*), w rodzajach i iloéciach okreélonych w Szczegélowym Opisie Przedmiotu Zaméwienia,
stanowiacym za1acznik nr 1 do niniejszej Umowy.

<52.
1. Czynnoéci, o ktérych mowa w § 1 beda wykonywane zgodnie ze Szczegobwym Opisem

Przedmiotu Zambwienia stanowiacym za1acznik nr 1 do niniejszej umowy oraz treéciq Specyfikacji
Warunkow Zaméwienia.

2. Wykonawca oéwiadcza, 2e posiada aktualne Zatwierdzenie Typu EWG/Certyfikat badania typu
WE wedlug MID obowiazujqce na terenie calej Unii Europejskiej. Dopuszcza sie zatwierdzenie
krajowe waZne wy1acznie w Polsce (dla kazdej pozycji zawartej w zestawieniu w Szczegotowym
Opisanie Przedmiotu Zaméwienia) oraz 2e wodomierze stanowiace przedmiot Umowy sa
produkowane w Krajach Unii Europejskiej.

§ 3.
Strony ustalaja, 2e Wykonawca czynnoéci okreélone w § 1 wykonywao bedzie w okresie 2 lat od daty
podpisania Umowy tj. do dnia ................................ roku

§ 4.
1. Dostawa wodomierzy. bedacych przedmiotem umowy odbywaé sie bedzie w sposéb

nastepujqcy:
a) dostarczane beda przez Wykonawca na w1asny koszt, w fabrycznych opakowaniach,
b) towar zostanie wniesiony do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajqcego.

Przedmiot zamowienia bedzie realizowany sukcesywnie po nszeniu Zamawiajqcego e-mail
Iub telefonicznie zapotrzebowania, tj. iloéci i rodzaju towaru w terminie do 14 dni roboczych 0d
dnia zg1oszenia zapotrzebowania.
Ka2de przyjecie zamowienia Wykonawca potwierdza w formie pisemnej e—mail.
Wykonawca zobowiqzany jest powiadomié osobe wymieniona w § 6 ust. 1 o dacie i godzinie
dostawy danej partii towaru. najpoZniej na jeden dziefi przed dostawq.
Iloéci wymienione w formularzu oferty (za1aczniku nr 2 do niniejszej umowy) nie sq iloéciami
do realizacji, lecz stanowia prognoze éredniego zapotrzebowania Zamawiajacego.
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a) za opéZnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie 2 § 4 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokoéci 0.3 % wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 7 za kaZda rozpoczetq
dobe opétnienia,

b) za opéinienie w usunieciu usterek (wad) stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci
0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 7 za kaq rozpoczeta dobe
opéinienia liczona od dnia wyznaczonego na usuniecie usterki, zgodnie 2 § Sat. 2 niniejszej
umowy,

c) 23 odstapienie od umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy w wysokoéci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 7,

d) za nie wykonanie us1ugi serwisu gwarancyjnego w wysokoéci 0.3% wynagrodzenia
umownego brutto okreélonego w § 7.

2.Zamawiajqcy zap1aci Wykonawcy kary umowne z tytu1u odstapienia od umowy z przyczyn wy1acznie
zaleZnych od Zamawiajacego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3.Wykonawca wyraZa zgode na potracanie przez Zamawiajqcego kar umownych z faktur
wystawionych przez Wykonawce.

4.Strony sq uprawnione do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania uzupetniajacego, jeéli
poniesiona przez nie szkoda przekracza wysokoéé kar umownych lub szkoda powsta1a z przyczyn,

dla ktérych kar umownych nie zasttzezono.
§ 11.

1. Strony pod rygorem niewaZnoéci nie moga zmieniac postanowien niniejszej umowy ani
wprowadzaé nowych postanowier’w do niniejszej umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego. chyba
2e koniecznoéé wprowadzenia takiej zmiany wynika z okolicznoéci, ktérych nie moZna by1o
przewidzieé w chwili zawarcia umowy.

2. Zmiana postanowien umowy, z zastrzeZeniem § 11 ust. 1 niniejszej umowy moZe nastqpié za
zgodq obu stron wyraZona na piémie, pod rygorem niewaznoéci.

§ 12.
1. Kazda ze stron ma prawo rozwiazania umowy za 30-dniowym okresem wypowiedzenia.
2. W wypadku wypowiedzenia umowy Wykonawca m02e Zadaé jedynie wynagrodzenia za czeéé

umowy wykonana do daty wypowiedzenia umowy, z uwzglednieniem terminu, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwiazania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia
w przypadku ra2qcego naruszenia niniejszej umowy przez Wykonawce.

4. Wypowiedzenie umowy nastepuje w formie pisemnej.
§ 13.

Ewentualne spory, ktére moga wyniknaé na tle wykonania postanowier'l umowy strony poddaja
rozstrzygnieciom w drodze rokowafi. W razie braku mozliwoéci polubownego rozwiqzania sporéw,
beda one rozstrzygane przez Sad Gospodarczy w1aéciwy dla Zamawiajacego.

§ 14.
W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowa maja zastosowanie postanowienia Kodeksu
cywilnego.

§ 15.
Umowe niniejsza sporzadzono w dwéch jednobrzmiqcych egzemplarzach p0 jednym dla kaZdej ze
stron.

Zalquniki do umowy:

Zalqcznik nr 1 - Szczegéiowy Opis Przedmiotu Zambwienia.
Zaiqcznik nr 2 - Fon'nularz oferty.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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6. Zamawiajqcy nie dopuszcza dostaw asortymentu innego niz opisany w Szczegéiowym Opisie
Przedmiotu Zamowienia, stanowiqcego zaiqcznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w formularzu
oferty. stanowiacym zaiacznik nr 2 do niniejszej umowy.

7. Wraz z dostawa przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy peina dokumentacjo tj. karty
gwarancyjne wodomierzy wystawione przez producenta z wypisanymi numerami fabrycznymi
wodomierza.

8. Wodomierze, stanowiqce przedmiot umowy musza posiadaé cache, legalizacyjnq roku,
w ktOrym nastqpiia dostawa.

9. W przypadku zmiany technologii produkcji majacej wpiyw na jakoéé i wyglad asortymentu,
stanowiajcego przedmiot umowy, nowa dostawa powinna byé zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Zmiany te nie wpiywajq na zmiane wynagrodzenia, okreslonego w § 7.

10. Odbioru dostarczonej dostawy dokona pracownik magazynu Zamawiajacego.
11. Dostawa do magazynu Zamawiajacego odbywaé sie bedzie na koszt Wykonawcy.

§ 5.
1. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu ........ — Ietniej gwarancji (zgodnej z warunkami

okreélonymi przez producenta) na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna
swéj bieg od dnia zakupu wodomierza.

2. W przypadku wystqpienia wady towaru w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiazuje sic:
dokonaé wymiany towaru lub usuniecie wady w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgioszenia
dostarczonego przez Zamawiajacego.

§ 6.
1. Mad prawidiowym przebiegiem wykonania czynnoéci, okreélonych w § 1, ze strony

Zamawiajqcego bedzie sprawowai nadzér Pan Pawei W6jcik tel. 603 501 915
2. Nad prawidiowym przebiegiem wykonania czynnoéci, okreélonych w § 1, ze strony Wykonawcy

bedzie sprawowai nadzor.. ..... ...tel.
3. Strony zastrzegajq sobie moZIiwosé zmian osob nadzorujacych. Strony beda pOWIadamIaé sie

o tych zmianach w formie pisemnej.
§7.

Za wykonanie przedmiotu umowy okreélonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
maksymalne w kwocie netto + 23 % VAT tj. brutto,
(siownie: ) zgodnie z oferta Wykonawcy
zdnia r.

§8.
1. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 7 dzie regulowane na podstawie faktury VAT Wykonawcy

wystawionej do 7 dnia kaZdego miesiqca za miesiqc poprzedni.
2. Zapiata faktury za wykonanie przedmiotu dostawy, wystawionej zgodnie z wymogami okreélonymi

w ustawie o rachunkowoéci nastqpi przelewem z konta Zamawiajajcego na konto Wykonawcy
podane w w/w fakturze w terminie 30 dni liczqc od dnia doreczenia Zamawiajqcemu prawidiowo
wystawionej faktury VAT przez Wykonawce.

3. Za termin dokonania piatnoéci uznaje sie dzier'I obciaienia konta Zamawiajacego.
§ 9.

1. W przypadku dostawy partii towaru o jakosci nie odpowiadajacej asortymentowi, okreélonemu
w zaiaczniku nr 1 do niniejszej Umowy. Zamawiajacy ma prawo odstapié od Umowy z winy
Wykonawcy.

2. W przypadku. gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminow dostawy Iub gdy gwarant albo dajacy
rekojmie nie wykonuje swoich obowiazkéw. Zamawiajacy ma prawo odstapié od Umowy.

§ 10.
1. Strony postanawiaja kary umowne. ktére bedq naliczane w nastepujacych wypadkach
i wysokoéciach:
1) Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kary umowne:
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