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W OGLOSZENIE o ROZPOCZECIU POSTEPOWANIA Wydanie nrO'I
8110113.: 1/1

Tryb: Zaméwienie nie przekraczajqce kwoty 428.000 WW

Zamawiajacy: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Roboty budowlane < 5'350'000 €

Sp. z 0.0., ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kolobrzeg faolgzflmnia- .....X Dostawy < 423.000 €

NIP: 671-00-12-257 REGON: 330263149 KRS: 0000169262
..... Uslugi < 428 .000 €

Punkt kontaktowy:

Strona internetowa Zamawiajqcego: Tel: + 48 94 306 74 01 Punkt Obskugi Klienta (parter)

www.bip.mwik.kolobrzeg.pl ul. Arlyleryjska 3, 78-100 Kolobrzeg

przetargi@mwik.kolobrzeg.pl

Szczegfilowe informacje w sprawie zaméwienia moina uzyskaé 11 Pan Tomasz Urbafiski. Dz. TO tel: 693530158

lub e- mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl

Przedmiot zamdwienia:

,,Dostawa 2 szt. pomp polimeru firmy SEEPE ”

Postepowanie nr 1ITOI2021

Termin realizacji zaméwienia: okreélone w Opisie Wadium:
nie jest wymagane

Miejsce i termin skladania ofert: na adres e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl

do dnia 18.01.2021 r., godz. 13.00

2 dopiskiem: Postepowanie nr 1IT0l2021

Nazwa kryterium Wartosé %

Kryteria “n” 100
oceny ofert:

ZAMAWIAJACY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI CENOWYCH

z WYKONAWCA/AMI, KTORZY ZLOZYLI OFERTE/Y

Niedopuszczenie wykonawcy do udzialu w postepowaniu: Szczegélowe warunki postgpowania:

zgodnie z warunkami okreélonymi w OPZ Zosta1y okreélone w OPZ

OGLOSZENIE LUB WARUNKI POSTEPOWANIA MOGA BYC W OKRESLONYM CZASIE ZMIENIONE,

BADZ ODWOLANE A SAMO POSTEPOWANIE W KAZDYM CZASIE ZAMKNIETE BEZ PODANIA

PRZYCZYNY.

PREZES ZA {mm
MWiK Sp. z 0.0. olohrzegu

Data zamieszczenia ogloszenia: "(2.01.2021 r. Zatwierdzam: ............ P010315. ..9:ycirfnr................
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dnia 01.2021 r.
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja"
Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3
78-100 Ko¥obrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujqc do ogloszenia o postgpowaniu na wykonanie:
,,Dostawa 2 szt. pomp polimeru firmy SEEPEX" Postepowanie nr1ITOI2021
Oferujemy realizacje plzedmiotu zaméwienia okreélonego w opisie przedmiotu zaméwienia i projekcieumowy: za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

nazwa typ: .................................................................................. . ..............
................ z} netto +VAT= 2+ brutto
(skawnie: )Termin dostawy:.........................

Udzielamy gwarancji na okres 24 miesiecy od daty wykonania dostawy.

1. Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy site 2 opisem przedmiotu zaméwienia i uznajemy sie za zwiazanych
z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.

2. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiqzanych niniejsza oferta na czas 30 dni.
3. Oéwiadczamy. 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu

zaméwienia i dysponujemy odpowiednia kadra.
4. Oéwiadczamy, 2e zebrane informacje zosta¥y wykorzystane do przygotowania niniejszej oferty.

Za’tacznikami do niniejszej oferty sa:

1.
2.
3

nm'BSABié’SéBBJiéEéB/fifiékéifiiéfiiéfi'"'"m'



M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
"‘ 7 " " 'W 1ITOI2021 Strona: 2/5

Zalqcznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMéWIENIA

,,Dostawa 2 pomp polimeru firmy SEEPEX”

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa'2 pomp polimeru firmy SEEPEX lub ich
odpowiednika na potrzeby Oczyszczalni Sciekéw w Korzyécienku lolobrzegu,

Szczegéiowy opis przedmiotu zaméwienia:

Silnik:
- typ T80C4 (lub odpowiednik),
- moc 0,92kV,
- obroty 1420 obrlmin,
- prqd 4,4A.

Przekladnia:
- typ SRF 010/1 (lub odpowiednik),
- obroty 241 ,12-48,22,

Pompa:
— seria BN 5 6L (lub odpowiednik),
- wydajnoéc’: 0,65 — 3,50m3/h,
- ciénienie 2 bary

Terminy realizacji przedmiotu zaméwienia.

Termin realizacji zaméwienia — realizacja do 6 tygodni od dnia wystawienia zlecenia

Dodatkowe warunki:

- Dostawca w ofercie przedstawi pelna specyfikacje zgodnoéci oferowanego produktu
. Dostawca dostarczy przedmiot zaméwienia na swéj koszt,
o Dostawca udzieli na dostarczone urzqdzenia minimum 24 miesiqce gwarancji,
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UMOWA
diu .....2020 r. w Ko10brzegu pomiedzy
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spélka z 0.0. w Kohbrzegu (NIP: 671-00-12~257; REGON330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedziba w Ko1obrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, ktérq reprezentuje

Pawel Hryciéw - Prezes Zarzqdu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym,

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

zwanym w tekécie Wykonawcq i reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodzeprzeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedural udzielania zaméwiefiprzez MVWK Spo1ka z 0.0. w Ko1obrzegu (Uchwa1a 134/2019 Zarzqdu Spo1ki MWIK 2 04.12.2019) zostata
zawarta umowa o nastepujqcej treéci:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa dostawa 2 szt. pomp polimeru firmy SEEPEX
,okreélonaw Szczegéiowym opisie zaméwienia, ktéry stanowi za1qcznik nr1 do umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy okreélony w Szczegébwym opisie zaméwienia w terminie do
dnia............2021 r.

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

........ z! brutto (s1owniez.................... 00/100).
2. Wartoéé ustalonego wynagrodzenia zosta1a okreélona w ofercie Wykonawcy z dnia r., ktéra

stanowi za1acznik nr 2 do umowy.

§ 3
1. Osoby odpowiedzialne za realizacje niniejszej umowy:

a) ze strony Zamawiajqcego jest:p. Tomasz Urbafiski.
b) ze strony Wykonawcyjest: :

2. Osoby wymienione w ust.1 sq uprawnione do uzgadniania form i metod wykonywania przedmiotu
umowy, udzielania niezbodnych wyjaéniefi i informacji koniecznych do prawidiowego wykonywania
przedmiotu umowy.

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

§4
Strony ustalaja, 2e zapiata za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana na podstawie
prawid10wo wystawionej faktury Vat, wraz do+qczonym bezusterkowym protoko1em odbioru dostawy

iwykonania montaiu, podpisanym przez Strony.

§ 5
Obowiazki Wykonawcy:
1. Dostawa i montaz urzqdzenia na oczyszczalni Sciekéw w Korzyécienku.
2. Zalaczenie kompletu dokumentow urzadzenia.

§6
1. Strony ustalaja, Ze przedmiotem odbioru jest dostawa okreélona w szczegéiowym opisie zamowienia

—zala1czniki nr1 do umowy.

/
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2. Wykonawca dokona zgfoszenia gotowoéci do odbioru, przekazujqc jednoczeénie Zamawiajacemu
komplet doku mentow odbiorowych w tym w szczegélnoéci:

a) rysunki techniczne, schematy pod1aczefi,
b) gwarancje na przedmiot umowy,
c) instrukcje obs1ugi w jezyku polskim, niezbedne dla prawidbwego uZytkowania i obsiugi.

3. Z czynnoéci odbioru przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protoko1 odbioru zawierajacy wszystkie

9
9

1
.5

9
3

1.

ustalenia dokonane w toku odbioru.

§7
Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesiecy od dnia
wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytu1u gwarancji za wady fizyczne zmniejszajqce wartoéé
uZytkowa. technicznq dostarczonego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowialzany do bezplatnego usuwania zaistnia1ych wad
w terminie 24 godz. od momentu zg1oszenia usterki/wady.
Za moment zg1oszenia usterki/wady uwaZa sie dziefi wys’tania: e-mail, do Wykonawcy
Naprawa w okresie trwania gwarancji wyd1u2y okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich
naprawy.
Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przez okres tnlvania gwarancji z zapewnieniem czeéci
zamiennych.

§ 8
Strony postanawiajq kary umowne. kt6re bedq naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:

1) Wykonawca zap1aci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za opoz'nienie w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie 2 § 1 ust. 2 niniejszej umowy

w wysokoéci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kazda
rozpoczeta dobe opéinienia,

b) za opoZnienie w usunieciu usterek (wad) stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kaZda rozpoczetq dobo opoZnienia
liczona od dnia wyznaczonego na usuniecie usterki, zgodnie 2 § 7 ust. 3 niniejszej umowy,

c) za odstqpienie od umowy z przyczyn zale2nych 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 zapJaci wykonawcy kary umowne z tytu1u odstqpienia od umowy z przyczyn wyiacznie
zaIeZnych ocl Zamawiajqcego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

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

3)

b)

C)

1.

§ 9
Zamawiajacemu przystuguje prawo. bez ponoszenia kosztéw kar umownych, do odstapienia od
umowy, gdy:
wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, 2e wykonanie przedmiotu umowy nie IeZy
w interesie Zamawiajacego, czego nie moZna by1o przewidzieé w chwili zawarcia umowy,
w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajocie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czeéci.
Wykonawca nie wykonal dostawy w terminie okreélonym w § 1 ust. 2.
Wykonawca realizuje dostawe przewidziana niniejsza umowa niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
Wykonawcy przysluguje prawo odstqpienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw, jeZeli Zamawiajqoy:
a) odmawia odbioru lub odmawia podpisania protokoiu odbioru, bez wskazania uzasadnionej

PI'ZYCZYHY.
b) nie wywiazuje sie z obowiazku zap1aty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego
miesiaca od upIywu terminu na zap1ate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.
Oéwiadczenie o odstqpieniu od umowy naleZy 2102yé drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem
niewaZnoéci - oéwiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie.

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

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania maja w¥aéciwe przepisy Kodeksu

cywilnego.
2. Spory wynik¥e ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny Maéciwy dta

siedziby Zamawiajacego.

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

Zalgcznik do umowz:

1. Szczegélowy opis zaméwienia
2. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:


