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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

1 . Nazwa postepowania: Dostawa

,,Przetwomik do pomiaru pHImV/temp - Stratos 2405 Eco pH
- ulzqdzenie kompatybilne ze stac pomiarowq- typ PP2002”

Numer postgpowania: 1INL/2021
2_ specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzit

lmie i nazwisko: Janusz Kubek Data - 25.02.2021 r.
Podpis: Wfl 6

3_ specyfikacje warunkéw zaméwienia‘EaMierdzH pod wzgledem technicznym:
- r 'h l “

Imie i nazwisko: Beata Czechowicz Kierownik Dziaiu NL Dnia — .‘LXMKW
\

Podpis: NW WCA

4_ specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwiérdzih
Imie i nazwisko: lwona Kazimierowska — G’téwny Ksiegowy JyDnia - 2.1:'. “Lb PM. r.
Podpis:

5. specyfikacje warunkéw zaméwieniafizétmfiierdzii:
.- nd" a- . s w. 4

Imie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski - Radca Prawny W7 Dniaéfih .Qfitffi’f."r.
Podpis: Podpis: \/\///7

6_ specyfikacje warunkéw zaméwienia zia'hfiifipd'zik
lmig i nazwisko: Pawe! Hryciéw - Prezggggr-zqduf-Spgilgi.‘ ”u / Dnia Jé‘d/(AK/ r.

(. ,!p\.JU

Paw Hfi‘cz'éw

hlnlh 4;.7'.Podpis:

lntegralnq czeéé niniejszej SWZ stanowiq wzory dokumentéwlzatqcznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1: ZAMA WIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spélka z ograniczonq

odpowiedzialnoéciq, ul. Artyleryjska 3, 78—100 Kotobrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
REGON 330263149, NIP 671 -00-1 2—257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego,: www.big.mwik.kolobrzeg.pl
Adres: e-mail; przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
Og1oszenie o wszczeciu postepowania zosta zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajqcego.
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Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powy252ego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zaméwiefi przez MVWK Sp. z o. o. w Ko10brzegu - Za1qcznik nr 1 do Uchwaly Nr
134/2019 Zarzadu SpéJki MWiK Sp. z 0.0. w Ko10brzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Dostawa - Przetwornik do pomiaru pHImVItemp - Stratos 2405 Eco pH
- urzqdzenie kompatybilne ze stac pomiarowq- typ PP2002
Postepowanie nr1lNLI2021

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupeinienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beds} przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji mo2e mieé charakter
pisemny lub forme elektronicznq. Przed terminem skJadania ofert vonawcv winni zapoznac sie z
treécia ewentualnych odpowiedzi Iub wyjaénien albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie z catcécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdziaf 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sklada sie w formie pisemnej..
2. Pelnomocnictwo do podgisania ofem winno byé dolqczone do oferty, o ile nie wynika

z innych dokumentéw zakaczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzia1alnoéci gospodarczej). Pemomocnictwo winno byé do1qczone w oryginale lub kopii
poéwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie, ktéra dzie zaadresowana: lnazwa i adres
Zamawiajqcego/ oraz bedzie posiadac': nastepujqce oznaczenie:

OFERTA ,,Dostawa - Przetwornik do pomiaru pHImVItemp - Stratos 2405 Eco pH
- ulzqdzenie kompatybilne ze stac pomiarowq- typ PP2002”
Postepowanie nr 1INLI2021

NIE OTWIERAC PRZED museum r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany lub wycofaé z1oZona oferte przed up1ywem terminu
skiadania 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 zastrzegi. 2e nie moga one byé
udostepniane.
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Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé caioéé zaméwienia, dopuszcza sie sk¥adanie ofert czeéciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajqcy nie dopuszcza moZIiwoéci z’tOZenia oferty przewidujqcej odmienny nii okreélony w SWZsposéb wykonania zamowienia (oferty wariantowej).
Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. 0 udzielenie zamowienia mogq ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy speiniajq nastepujqce warunki
dotyczace:

a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dzia1alnoéci lub czynnoéci, jeZeli ustawy
nak1adaja obowiazek posiadania takich uprawniefi,

b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencja+em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej ifinansowej.

Rozdzial 9.- INFORMACJA o OSWIADCZENIACH l DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYCWYKONAWCY w CELU POTWIERDZENIA SPEILNIENIA WARUNKOW uozmw wPOSTEPOWANIU:
Wykonawca zalqczy nastepujqce dokumenty potwierdzajace spemienie warunkéw udziaiuw postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

Podpisany Formularz oferty — za+acznik nr 1 do SWZ.
Podpisany opis przedmiotu zaméwienia - zaiacznik nr 2 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy za1qcznik nr 3 do SWZ.
Oéwiadczenie o spemieniu warunkéw udzia1u w postepowaniu — zaa‘acznik nr 4 do SWZ.
Aktualny odpis z wtaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoéci
gospodarczej pohNierdzajqce prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
istwierdzajace, 2e zakres jego dziaJalnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a takZe wskazujace
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy.

6. Zamawiajqcy zada przedstawienia oryginam lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mog% sprawdzié jej prawdziwoéci w
inny sposob.

7. Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zJoZyli dokumentéw
potwierdzajacych Spanienie warunkéw udziaiu w postepowaniu, do uzupemienia tych dokumentow
w okreélonym terminie.
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Rozdziai 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.
Rozdzial11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizac zaméwienia, w tym

dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajqcego.
2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawca bedq prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towarow i usiug zgodnq z ustawa o podatku

VAT i podatku akcyzowym.
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Rozdzial 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAI‘. PRZY
WYBORZE OFERTY:

Oferty spemiajqce wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zbZone przez Wykonawcéw nie
podlegajacyoh wykluczeniu, bode; oceniane wedMg poniZszych kryteriéw i wag:

Cena brutto oferty - 100%
W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji koficowej 1 pkt.
Sposéb dokonywania oceny wg wzoru:
C = On : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn - cena najniisza,
Cb — cena badana.

Naikorzystniejsza oferta jest oferta, ktéra uzyska w prowadzonym postepowaniu naiwioksza
Iiczbe punktéw.

Rozdziai 13: WADIUM - nie jest wymagane

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy zioiona ofertq wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z up’tywem terminu skiadania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: Poct/Punkt Obs1ugi Klienta ”Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji” Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3,
78-100 Koiobrzeg

Termin: Ofert nalez 2102 édo dnia ....Q. "33.2021 r.

Oferty z%oZone po terminie nie beda rozpatrywane,

Rozdzial 16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesjo otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego na niejawnym posiedezeniu.

Rozdzial17:lNFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.
2. Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego cztonkowie Komisji

dokonujq oceny poszczegolnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami okreélonymi opisie
przedmiotu zaméwienia i specyfikacji.

3. Oferta Wykonawcy. ktéry zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postepowania, nie bedzie
rozpatrywana.

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

nieuczciwej konkurencji; '

Rozdzial 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawca/ami,
ktorzy z1oZyii oferty.

2. Zamawiajqcy moZe wezwac Wykonawcéw, ktérzy zbli oferty w niniejszym postepowaniu do
zbZenia ofert ostatecznych Iub przeprowadzenia negocjacji cenowych.
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3. Wykonawcy, ktérzy przystapia do negocjacji ceny oferty, mogg 210216 ofem ostateczne z ceng
niZszg od ceny gien/votnei.

Rozdzial 19: UDZIELENIE ZAMéWIENIA:

1.

2.

3.

Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiaja najkorzystniejszy
bilans z punktu widzenia kryteriéw oceny ofert.
0 wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwjocznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie
zamowienia podajqc nazwe (firme) i adres Wykonawcy. ktérego oferte wybrano orazjej wartoéé.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treeci umowy, wynikajqcej z treéci wybranej
oferty.

Rozdzial 20: UNIEWAiNIENIE POSTEPOWANIA:

1.

2.
3.

Zamawiajqcy moZe uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kazdym etapie
postepowania.
Gdy postepowanie obarczone jest wade uniemozliwiajc zawarcie waZnej umowy.
O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia rdwnoczeénie
wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 21: SPOSéB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SWZ:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwjocznie udzielié wyjaénieh, jednak nie pOZniej niz 2
dni robocze przed upWem terminu skladania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia iynqj do Zamawiajacego nie péZniej niz do godz.24.00 w dniu,
w ktc'em upia pojowa wyznaczonego terminu skjadania ofert.
Zamawiajqoy jednoczeénie umieszczaj treéc’: zapytania na stronie internetowej BIP. bez ujawniania
Zrédja zapytania.
Zamawiajqcy moZe w kazdym czasie, przed upiem terminu do skjadania ofert. zmodyfikowaé treéé
specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.
Osobq uprawnionq do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — .
e-mail: ErzetargiQmwik.kolobrzeg.2l,
Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemniel. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uwaia sie za zioZone w
terminie, jeZeli ich treéé dotarja do adresata przed uplywem terminu.

. Zamawiajqcy pod pojeciem porozumiewania sie drogq elektroniczna rozumie przesjanie dojqczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZnionaj
do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajajcego.

Rozdzia! 22: ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1.
2.

Zostajy okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym hit 10 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i terminie zawarcie umowy Zamawiajacy powiadomi
niezwjocznie wybranego Wykonawce.

Rozdziaf 23: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwojanie przysjuguje Wykonawcom. wyjacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci, do
ktérej Zamawiajqcy jest zobowiazany na podstawie Procedury.
Odwojanie przysjuguje wyjacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spejnienia
warunkéw udziaju w postepowaniu.
Odwojanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajqcego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeli
zostaty przesjane faxem lub drogq elektroniczna, albo w terminie 8 dni jeZeli zostajy doreczone w inny
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sposéb.
Wniesienie odwmania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwoianie wnosi sie wytacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu Spéiki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spétki z ograniczonq odpowiedzialnosciq
w Kotobrzegu.
Odwo#anie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego. ktérej zarzuca
sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutéw, okreélaé
2qdanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwoiania.
Odwo+anie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwokanie Prezes Zarzadu Spmki moZe je uwzglednié lub odrzucié.
lnformacje o odrzuceniu odoania Zamawiajacy przesy¥a Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
0d decyzji Prezesa Zarzadu SpCfiki rozstrzygajacej odwotanie nie przys¥uguja dalsze Srodki
odwomwcze.

Rozdzia124: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zalqcznik nr 1 do SWZ

dnia 03.2021 r.
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja"
Spoika z ograniczona odpowiedzialnoSCia

ul. Artyleryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujqc do ogioszenia o postepowaniu na:
,,Dostawa - Przetwomik do pomiaru lmV/temp - Stratus 2405 Eco pH
- urzqdzenie kompatybilne ze stac pomiarowq- typ PP2002” Postepowanie nr 1INLI2021

Oferujemy realizacje przedmiotu 2améwienia okreélonego w specyfikacji warunkow zaméwienia,
formularzu cenowym i projekcie umowy: za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

.................................. zi netto + VAT: .. zi brutto
(siowniezu ............ . )
Termin dostawyz. ..
Udzielamy gwarancji na okres okreélony w mIeSIajcach od daty dostawy”-

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

2. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiqzanych niniejszq oferta na czas 30 dni.
3. Zadania objete przedmiotem zaméwienia zamierzamy wykonaé sami.
4. Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu

zaméwienia i dysponujemy kadra do kierowania robotami z wymaganymi uprawnieniami.
5. Oéwiadczamy, 2e zebrane informacje zostaiy wykorzystane do przygotowania niniejszej oferty.

Zaiacznikami do niniejszej oferty sa:

1 .
2.
3

" 'Béabié'éééfii'iés'iésf53386055568935 '
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Zalqcznik nr 2 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA

,,Dostawa - Przetwornik do pomiaru pHImV/temp - Stratos 2405 Eco pH
- urzqdzenie kompatybilne ze stac pomiarowq- typ PP2002” Postopowanie nr 1INLI2021

1. Opis urzadzenia - posiada :
. jednoczesne wyéwietlanie wartoéci pH/ORP i temperatury - symbole jednostek jako

tekst,

o ikony na wySwietlaczu przedstawiaja uwagi dot. obsiugi i sygnalizuja nietypowe
stany operacyjne oraz dostarczaja informacji o aktualnym trybie pracy

o moZliwoéé podiaczenia czujnikéw— wszystkie czujniki pH 0 nominalnym punkcie
zerowym pH elektrody kombinowane lub oddzielnie elektrody szklane i odniesienia

o mo2liwoéé obsiugiwania szerokiego zakresu czujnikow temperatury — Pt 100,Pt
1000,NTC 30 kn,NTC 8,55 k0 i Balco 3 k0

. moZiiwoéc’: stosowania typowych metalowych elektrod ORP(zioto, platyna)

. weiécie pHImV: wejécie dla czujnikéw pH lub ORP
zakres pomiarowy: -1500 do +1500Mv

zakres wyéwietlania dla wartoéci pH:—2,00 do 1 6,00

ORP: -1999 do 1999 mV

Biqd pomiaru — dla pH<0.02

. tryby pracy BUF — kaiibracja z automatycznym rozpoznawaniem buforéw
CALIMATIC
-00-KNICK—2.00/4,01[7,00/9,21

- 01 Mettler Toledo 2,00/4,01l7,00/9,21- 02

- Merck/Ridelde Haen 2,00/4,00/7,00l9,00/12,00

~03- Ciba (94) 2,06 I 4.00 / 7,00 / 10,00
-04- NIST techniczny 1,68 I 4,00 / 7,00 I 10,01 I 12,46
-05- Norma NIST 1.679 I 4.006 I 6.865 I 9.180
-06- HACH 4.00 / 7.00 I 10.18
-07- Bufory techniczne WTW 2.00 I 4.01 I 7.00 I 10.00

0 reczna kalibracje z wprowadzaniem indywidualnych
wartoéci bufora.

Wprowadzanie danych wstepnie zmierzonych elektrod.
Maks. zakres kalibracji: Potencja:l asymetrii: i 60 mV
Nachylenie: 80 103% (47,5 61 mV / pH)
Timer kalibracji 0000 9999 godz
Sensocheck Automatyczne monitorowanie elektrody szklanej

( istnieje moiiiwoéé wyiaczenia)Sensoface - dostarcza informacji o stanie czujnika.
ocena punktu zerowego / nachylenia, czas odpowiedzi,
interwai kalibracji, Sensocheck
. weiécie temgraturowe *) Pt100 / Pt1000 / NTC 30 k9

NTC 8,55 kn I Balco 3 k0
Podiaczenie 2-przewodowe, regulowane
Zakres pomiarowy Pt100 / Pt1000 -20,0... 200,0 ° C I —4 392 ° F
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NTC 30 k0 -20,0... 150.0 ° C l -4 302 ° F
NTC 8,55 kn -10,0... 130,0 ° Cl 14 266 ° F
Zakres regulacji 10 K.

Rozdzielczoéc’: 0,1 ° C / 1 ° F
Biqd pomiaru: 1,2,3) <0,5 K (<1 K dla Pt100

<1 K dla NTC> 100 ° C)
Kompensacja temperatury medium procesowego
Liniowy 49,99... 19,9% I K
(temp. odniesienia 25 ° C)

2. Wymagania dodatkowe:

o lnstrukcja obs1ugi w j. polskim obejmujqca zasadnicze informacje niezbedne dla
prawidtowego uiytkowania.

Gwarancja 24 miesiqce liczqc od daty realizacji zlecenia.
Naprawa w okresie trwania gwarancjiwyd1uzy okres gwarancji na naprawiane elementy o
czas ich naprawy. JeZeli naprawa uszkodzonego elementu nie bedzie moiliwa,
Wykonawca zrealizuje ja przez podmiane uszkodzonego elementu na nowy, bez wad

Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny przez okres co najmniej 5 lat z
zapewnieniem czeéci zamiennych

Ulzadzenie musi posiadaé - deklaracje zgodnoéci z odpowiednimi dyrektywami

l
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Zahcznik nr 3 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

,.Dostawa - Przetwornik do pomiaru pHImVItemp - Stratos 2405 Eco pH
- urzadzenie kompatybilne ze stacja pomiarowa- typ PP2002” Postepowanie nr1lNLI2021

Oéwiadczamy, ze w stosunku do Firmy, ktorq reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespemienia warunkéw w szczegélnoéci:

1. Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzadzHa szkody, nie wykonujqc zaméwienia Iub wykonujac je
nienaleiycie, a szkoda ta zosta§a stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnflo sie
w okresie 3 lat przed wszczociem niniejszego postepowania.

. W stosunku do Firmy, ktorq reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogloszono upadtoéci,
zwytkiem sytuacji, gdy po ogloszeniu upadbéci dosz¥o do zawarcia uk’tadu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli ukIad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje matku upadiego.
Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, opfat Iub skladek na
ubezpieczenia spoieczne Iub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roz+02enia na raty zaleg#ych p{atnoéci Iub wstrzymania
w caméci wykonania decyzji w§aéciwego organu.
Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaw prawomocnie skazane za przestepsm/o
popeinione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko
prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Iub inne przestepstwo popemione
w celu osiagniecia korzyéci majatkowych, a takZe za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo
udziam w zorganizowanej grupie albo zwiazku majqcych na celu popetnienie przestepswva Iub
przestepstwa skarbowego

. W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy Sad nie orzek¥ zakazu ubiegania Si: 0 zamowienia na
podstawie przepisow o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groZba
kary.
Nie jesteémy powiazani kapitabwo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajqcym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w space, jako wspélnik spolki cywilnej Iub spoiki osobowej;
b) pe’mieniu funkcji cz’ronka organu nadzorczego Iub zarzqdzajqcego. prokurenta,

peinomocnika.

.................... ,dnia ............03 2021 r.
(upe’momocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udzialu w postgpowaniu

,,Dostawa - Przetwornik do pomiaru pHImVItemp - Stratos 2405 Eco pH
- urzqdzenie kompatybilne ze stac pomiarowq- typ PP2002” Postepowanie nr1lNU2021

Warunki udzialu w postepowaniu

1. 03wiadczam, 2e: moge ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia:
1) nie podlegam wykluczeniu; .

2. Oéwiadczam. 2e speiniam Warunki udziam w postepowaniu dotyczqce:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dziaJalnoéci zawodowej,

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

.................... , dnia 032021 r.
(upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy)



SPECYFIKACJA WARUNKéW ZAMOWIENIA
1INLI2021 Strona: 12/16

Umowa nr 1INLI2021

W dniu .....2021 r. w Koiobrzegu pomiedzy

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Spéika z 0.0. w Koiobrzegu (NIP: 671-00-12-257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedzibq w Koiobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, ktéra reprezentuje

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym,

a:

zwanym w tekécie Wykonawca i reprezentowanym mm:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie zprocedura udzielania zamowier‘I
przez MWiK Spéika z 0.0. w Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spéiki MWIK 2 04.12.2019) zostaia
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa - Przetwornik do pomiaru pH/mV/temp - Stratos 2405

Eco pH - urzadzenie kompatybilne ze stacja pomiarowq- typ PP2002” okreélona w Szczegéiowym
opisie zaméwienia, ktéry stanowi zaiacznik nr1 do umowy.

2. Wykonawca dostarczy na wiasny koszt przedmiot umowy okreélony w Szczegéiowym opisie
zaméwienia do Zamawiajqcego w terminie do dnia............2021 r.

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

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

stanowi zaiqcznik nr 2 do umowy.

§ 3
1. Osoby odpowiedzialne za realizacje niniejszej umowy:

a) ze strony Zamawiajqcego jest p Beata Czechowicz, kier. Dz. NL.
b) ze strony Wykonawcy jestzz

2. Osoby wymienione w ust.1 sq uprawnione do uzgaaanIa form i”metod wykonywania przedmiotu
umowy, udzielania nIezbc-gdnych wyjasnien 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 wjednym z miejsc wymienionych niZej:
a) w siedzibie Wykonawcy.
b) w siedzibie Zamawiajacego,
c) w formie pisemnej e-mail.

§ 4
1. Strony ustalaja, 2e zapiata za wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeZeniem ust 2, bedzie sie

odbywaia jednorazowo faktura po odbiorze potwierdzonym protokoiem odbioru podpisanym przez
obie strony.

2. Podstawa do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokéi odbioru dostawy podpisany przez
Wykonawca i Zamawiajacego.

3. Poprawnie wystawiona i dostarczona faktura VAT za wykonane dostawy bedzie piatna pIzelewem
w terminie do 30 dni.

4. Za dzier’I zapiaty wynagrodzenia uwaZa sie dzieri obciaZenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
5. Za nieterminowq zapiate faktury Wykonawcy przysiuguja odsetki ustawowe.
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§ 5
Obowiazki Wykonawcy:

1. Dostawa urzqdzefi do laboratorium na terenie Ujecia wody Bogucino
2. Za1aczenie kompletu dokumentow urzadzefi.

§ 6
1. Strony ustalajq, 2e przedmiotem odbioru jest dostawa urzadzer‘n okreélonych w szczegdlowym opisie

zaméwienia.
2. Wykonawca przekaie Zamawiajacemu komplet dokumentéw odbiorowych w tym w szczegélnoéci:

a) rysunki techniczne, schematy pod1aczefi,
b) gwarancje; na przedmiot umowy,
c) instrukcje obs1ugi wjezyku polskim, DTR dla prawidbwego uZytkowania i obs1ugi.

3. Z czynnoéci odbioru przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protokét odbioru zawierajacy wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez obie strony, bedzie podstawq do dokonania
ptatnoéci.

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesiecy od dnia
podpisania bezusterkowego protokom odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytulu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace wartoéé
uZytkowa, techniczna dostarczonego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiqzany do bezptatnego usuwania stwierdzonych
wad/usterek w terminie do 4 dni kalendarzowych od zgloszenia
Za moment zgioszenia usterki/wady uwaZa sie dziefi wys1ania: e-mail, do Wykonawcy
Naprawa w okresie trwania gwarancji wyd1u2y okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich
naprawy.

5
3

:5
9

)

§ 8
1. Strony postanawiaja kary umowne, ktOre bedq naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opéinienie w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie 2 § 1 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokoéci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 2a kaZda
rozpoczeta dobe opoznienia,

b) za opoZnienie w usunieciu wad/usterek, stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci 0.3%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kaq rozpoczetq dobe opéZnienia
liczonq od dnia okreélonego na usuniecie wad/usterk, zgodnie 2 § 7 ust. 3 niniejszej umowy,

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

d) za nie wykonanie us1ugi serwisu gwarancyjnego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreélonego w § 2 ust. 1.

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

3. Wykonawca wyraZa zgode na potrqcenie przez Zamawiajqcego kar umownych z naleZnoéci
przyslugujacych Wykonawcy z niniejszej umowy .

§9
1. Zamawiajacemu przys1uguje prawo, bez ponoszenia kosztéw kar umownych, do odstapienia od

umowy, gdy:
a) wystqpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, Ze wykonanie przedmiotu umowy nie IeZy

w interesie Zamawiajacego. czego nie moZna by1o przewidzieé w chwili zawarcia umowy,
b) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastqpi zajecie matku Wykonawcy lub jego

znacznej czeéci.
c) Wykonawca nie wykona1dostawy w terminie okreélonym w § 1 ust. 2.
d) Wykonawca realizuje dostawa przewidzianq niniejsza umowq niezgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy.
2. Wykonawcy przys1uguje prawo odstapienia od umowy, bez ponoszenia kosztdw, jeZeIi Zamawiajacy:

a) odmawia odbioru lub odmawia podpisania protoko1u odbioru, bez wskazania uzasadnionej
przyczyny.
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b) nie wywiazuje sie z obowiqzku zap1aty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego
miesiaca od upiywu terminu na zap+ate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.

3. Oéwiadczenie z uzasadnieniem o odstapieniu od umowy naleZy z1oiyé drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem niewaZnoéci.

§ 10
1. Zmiana ktéregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyraZonej na piémie w formie

aneksu do umowy pod rygorem niewaZnoéci z zastrzeieniem ust 2.
2. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub przedstawiciela Zamawiajqcego nie wymaga zmiany umowy

pod warunkiem zachowania pisemnej formy powiadomienia.

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

cywilnego.
2. Spory wynik1e ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny w1aéciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

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

Zaficznik nr 1 do umowz:

1. Szczegélowy opis zaméwienia -zalqczm'k nr 1
2. Oferta Wykonawcy -zacznik nr 2

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Za1qcznik nr 1 do umowy

,,Dostawa - Przetwornik do pomiaru pH/mVItemp - Stratus 2405 Eco pH
- urzqdzenie kompatybilne ze stac pomiarowq- typ PP2002” Postepowanie nr 1INLI2021

2. Opis urzqdzenja - posiada :
o jednoczesne wyéwietlanie wartoéci pI-I/ORP i temperatury — symbole

jednostek jako tekst,
o ikony na wyéwietlaczu przedstawiajq uwagi dot. obstugi i sygnalizujq

nietypowe stany operacyjne oraz dostarczajq informacji o aktualnym trybie
pracy

o moZliwoéé podlqczenia czujnikéw- wszystkie czujniki pH 0 nominalnym
punkcie zerowym pH elektrody kombinowane lub oddzielnie elektrody
szklane i odniesienia

o mozliwos’é obstugiwania szerokiego zakresu czujnikéw temperatury — Pt
100,Pt 1000,NTC 30 kQ,NTC 8,55 k9 i Balco 3 kg

0 mozliwos'é stosowania typowych metalowych elektrod ORP(zloto, platyna)
o weiécie pH/mV: wejécie dla czujnikéw pH lub ORP

zakres pomiarowy: -1500 do +1500Mv

zakres wys’wietlania dla wartoéci pH:-2,00 do 16,00

ORP: -1999 do 1999 mV

qd pomiaru — dla pH<0,02

o tryby pracy BUF — kalibracja z automatycznym rozpoznawaniem buforéw
CALIMATIC
-OO—KNICK-2,00/4,0l/7,00/9,21

- 01 Mettler Toledo 2,00/4,01/7,00/9,21- 02

- Merck/Ridelde Haen 2,00/4,00/7,00/9,00/12,00

-O3- Ciba (94) 2,06 / 4,00 / 7,00 / 10,00
-04- NIST techniczny 1,68 /4,00 / 7,00/ 10,01 / 12,46
-05- Norma NIST 1.679 / 4.006 / 6.865 / 9.180
-06- HACH 4.00 / 7.00 / 10.18
-07- Bufory techniczne WTW 2.00 / 4.01 / 7.00 / 10.00

0 rgczna, kalibrac z wprowadzaniem indywidualnych
wartoéci bufora.

Wprowadzanje danych wstqpnie zmierzonych elektrod.
Maks. zakres kalibracji: Potencja1 asymetn'i: :I: 60 mV
Nachylenie: 80 103% (47,5 61 mV/ pH)
Timer kalibracji 0000 9999 godz
Sensocheck Automatyczne monitorowanie elektrody szklancj
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(istnieje moZliwoéc’ wylaczenia)Sensoface — dostarcza informacji o stanie
czujnika,

ocena punktu zerowego / nachylenia, czas odpowiedzi,
interwal kalibracji, Sensocheck
o wejécie temneraturowe *) Pt100 / Pt1000 / NTC 30 k9

NTC 8,55 k9 /Ba1co 3 k0
Podtqczenie 2-przewodowe, regulowane
Zakres pomiarowy Pt100 / Pt1000 -20,0... 200,0 ° C l -4 392 ° F

NTC 30 k9 -20,0... 150,0 ° C / -4 302 ° F
NTC 8,55 kQ -10,0... 130,0 ° C/ 14 266 ° F
Zakres regulacji 10 K.
Rozdzielczoéé 0,1 ° C / 1 ° F
qd pomiaru: 1,2,3) <0,5 K (<1 K dla Pt100

<1 K dla NTC> 100 ° C)
Kompensacja temperatury medium procesowego
Liniowy -19,99. .. 19,9% / K
(temp. odniesienia 25 ° C)

2. vagania dodatkowe:

o Instrukcja obslugi w j. polskim obejmujqca zasadnicze informacje niezbgdne dla
prawidiowego uZytkowania.

Gwarancja 24 miesiqce liczqc od daty realizacji zlecenia.
Naprawa w okresie trwania gwarancji wydIuZy okres gwarancji na naprawiane
elementy o czas ich naprawy. JeZeli naprawa uszkodzonego elementu nie dzie
mozliwa, Wykonawca zrealizuje jq przez podmiam; uszkodzonego elementu na
nowy, bez wad

Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny przez okres co najmniej 5 lat z
zapewnieniem czqéci zamiennych

Urzqdzenie musi posiadaé — deklaracjc; zgodnos'ci z odpowiednimi dyrektywami


