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,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoscia
ul. Artyieryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

1 _ Nazwa postepowania: Dostawa

Przenoény aparat do poboru préb z chlodzeniem agregatowym i rejestrac
temperatury i pH pobieranych prébek wodyléciekéw. Postepowanie nr 2INLI2021
Numer postgpowania: 2INLI2021

2_ specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:
Imie i nazwisko: Janusz Kubek Data - 21.04.2021 r.

. . fl ,7 /‘Podpls. 6%.; , Z Lg'é

3, specyfikacje, warunkéw zaméwienia zatwierdzii pod wzglr-gdem technicznym:
Imig i nazwisko: Beata Czechowicz Kierownik Dziaiu NL Dnia — 22.04 ”94... r.
Podpis: \W\ h§mvm

4_ specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:
lmie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy Dnia - 4,1,1q r.
Podpis:

5, specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:
lmie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski - Radca Pr°éW '“wm’ "fisflfin ia -[. .. . i,
Podpis: Podpis: Jeff .' ' czkowskz'

6. specyfikacje warunkéw zamévyigéhi zatwiérdzii:
Imie i nazwisko: Pawei Hryciéw — Prezes ZEEQQH§W§KL . Dnia -2.3.K.W. [.ZUZL r.
POdpis: NINE. 2313 1. (Lu 2': >1. ...-...

Paw%lrycifiw

Integraina czeéé niniejszej SWZ stanowiq wzory dokumentéwlzaiacznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1: ZAMA WIAJA CY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéika z ograniczonq

odpowiedzialnoéciq, ul. Artyleryjska 3, 78~100 Koiobizeg, wojewodztwo zachodniopomorskie,
REGON 330263149, NIP 671—00—12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego,: www.big.mwik.kolobrzeg.pl
Adres: e-mail; przetargi@mwik.ko|obrzeg.pl
Ogioszenie o wszczeciu postepowania zostaio zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajqcego.
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Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzieiania zamowieh przez MVifiK Sp. z o. o. w Koiobrzegu - Zaiqcznik nr 1 do Uchwaiy Nr
134/2019 Zarzqdu Spéiki MWiK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMéWlENIA:
Przenoény aparat do poboru prob z chlodzeniem agregatowym i rejestracja
temperatury i pH pobieranych probek wodyléciekow. Postepowanie nr ZINLI2021

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupeinienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powyzszych informacji mOZe mieé charakter
pisemny lub forme elektroniczna. Przed terminem skiadania ofert Mkonawcy winni zapoznaé sis; z
treéciq ewentualnych odpowiedzi Iub wyjaénier‘l albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sic: z caioécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzia! 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte skiada sie w formie pisemnej..
2. Peinomocnictwo do godgisania oferty winno byé doiaczone do oferty, 0 He nie wynika

z innych dokumentéw zaiqczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dziaialnoéci gospodarczej). Peinomocnictwo winno byé doiaczone w oryginale lub kopii
poéwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie, ktéra bedzie zaadresowana: lnazwa i adres
Zamawiajacegol oraz bedzie posiadaé nastepujace oznaczenie:

OFERTA
Przenoény aparat do poboru prob z chiodzeniem agregatowym i rejestrac
temperatury i pH pobieranych prébek wodyléciekéw. Postepowanie nr 2INLl2021

NIE OTWIERAC PRZED 30.04.2021 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca mote wprowadzié zmiany lub wycofac’: zioZona oferte przed upiywem terminu
skiadania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiqcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeIi
Wykonawca nie poiniej m: w terminie skiadania ofert zastrzegi, 2e nie mogq one byé
udostepniane.
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Rozclzial 6: OFERTY CZES'CIOWE:
Oferta musi obejmowaé cabéé zamowienia, dopuszcza SiQ sktadanie ofert czeéciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci z+oZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposob wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIAILU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEILNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegao sie Wykonawcy, ktérzy spemiaja nastepujace warunki
dotyczqce:

a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dzia1alnoéci lub czynnoéci, jeZeli ustawy
nakiadaja obowiazek posiadania takich uprawnier‘l,

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

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC‘
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIAiU W
POSTEPOWANIU:

Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty potwierdzajqce speinienie warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

Podpisany Formularz oferty — zaiacznik nr 1 do SWZ.
Podpisany opis przedmiotu zaméwienia - za1acznik nr 2 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zamcznik nr 3 do SWZ.
Oéwiadczenie o spemieniu warunkow udziam w postepowaniu — za’tacznik nr 4 do SWZ.
Aktualny odpis z w1aéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaialnoéci
gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
istwierdzajace, 2e zakres jego dzia1a|noéci odpowiada profilowi zaméwienia, a tak2e wskazujace
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy.

6. Zamawiajqcy zaZada przedstawienia orygina1u lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié
wqtpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajqcy nie bedzie m6gl sprawdzic jej prawdziwoéci w
inny sposéb.

7. Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawcéw. ktérzy w wyznaczonym terminie nie zloZyli dokumentow
potwierdzajacych spemienie warunkéw udzialu w postepowaniu, do uzupemienia tych dokumentéw
w okreélonym terminie.

Q
‘P

W
N

T
‘

Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

Wykonawcy mogq wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.
Rozdziat 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Cena winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja zaméwienia, w tym
dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajqcego.

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowao stawke podatku VAT od towaréw i us1ug zgodnq z ustawq o podatku

VAT i podatku akcyzowym.
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Rozdziai 12: OPIS KRYTERIéW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAI'. PRZY
WYBORZE OFERTY:

Oferty spejniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zioZone przez Wykonawcéw nie
podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wediug 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 = Cn : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn — cena najniisza,
Cb - cena badana.

Najkorzystniejszq Oferta jest Oferta, ktéra uzyska w prowadzonym postepowaniu najwieksza
Iiczbe punktéw.

Rozdzial13: WADIUM - nie jest wymagane

Rozdzia! 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy zioZona Oferta wynosi 3O dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z upiem terminu skjadania ofert.

ROZDZIAL 1'5: MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: Poct/Punkt ObSti Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji” Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3,
78—100 Kojobrzeg

Termin: Ofert nalez zloz édo dnia Effim1 r. godz.13°°.

Oferty zjo2one p0 terminie nie bedq rozpatrywane,

Rozdzial 16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego na niejawnym posiedezeniu.

Rozdzial 17: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA l OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

1. 89s otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego.
2. Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego cz’lonkowie Komisji

dokonuja oceny poszczegélnych 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 ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zostala podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej zjozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

Rozdzial 18: NEGOCJACJE ZAMéWIENIA:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawca/ami,
ktérzy zloZyli oferty.

2. Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy zoyli oferty w niniejszym postepowaniu do
z’toZenia ofert ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.
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3. Wykonawcy, ktorzy przystapia do negocjacji ceny oferty. mogg zbé ofem ostateczne z ceng
nqzg 0d ceny pierwotnei. ,

Rozdzial 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1. ‘Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiaja najkorzystniejszy
bilans z punktu widzenia kryteriow oceny ofert.

2. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwjocznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie
zaméwienia podajqc nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferta wybrano oraz jej wartoéé.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajacej z treéci wybranej
oferty.

Rozdziai 20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1. Zamawiajqcy moZe uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie
postepowania.

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

wszystkich Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia.

Rozdzial 21: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajqcego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwjocznie udzielié wyjaénieh, jednak nie p62niej niz 2
dni robocze przed upiem terminu skjadania ofert. pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia iynqj do Zamawiajqcego nie poéniej niZ do godz.24.00 w dniu,
w ktOrym uplywa pojowa wyznaczonego terminu skjadania ofert.

2. Zamawiajacy jednoczeénie umieszczaj treéé zapytania na stronie internetowej BIP, bez ujawniania
z'rodja zapytania.

3. Zamawiajacy moZe w kazdym czasie, przed upiem terminu do skjadania ofert. zmodyfikowaé treéé
specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonanq w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.

4. Osoba uprawnionq do bezpoSredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — ,
e-mail: Qrzetargi@mwik.kolobrzeg.pl,

5. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemniel. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uwaza sie za zjozone w
terminie, jeZeli ich treéc’: dotarja do adresata przed upiem terminu.

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

Rozdziaf 22: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCYZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zostajy okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiajqcy powiadomi
niezwjocznie wybranego Wykonawce.

Rozdzia123: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwojanie przysjuguje Wykonawcom, wyjqcznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci. do
ktorej Zamawiajqcy jest zobowiazany na podstawie Procedury.

2. Odwojanie przysjuguje wyjqcznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spemienia
warunkéw udziaju w postepowaniu.

3. Odwojanie wnosi sis; do Kierownika Zamawiajqcego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiqcej podstawe jego wniesienia, jeZeli
zostaly przesjane faxem Iub droga elektroniczna, albo w terminie 8 dni jeZeli zostajy doreczone w inny
sposéb.
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Wniesienie odwdania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwolanie wnosi sie wy1‘acznie w formie pisemnej podajqc uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzqdu Spéiki ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spc’flki z ograniczonq odpowiedzialnoécia
w Kdobrzegu.
Odwdanie powinno wskazywac zaskarZona czynnoéé Iub zaniechanie Zamawiajqcego, ktérej zarzuca
sie niezgodnoéc': z przepisami Procedury. zawieraé zwigz¥e przedstawienie zarzutéw, okreélaé
Zadanie oraz wskazywaé okolicznoSci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienia odwotania.
Odwo¥anie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajqcego.
Rozpatrujac odwotanie Prezes Zarzadu Spéflki moZe je uwzglednié lub odrzucic.
Informacje o odrzuceniu odwo’tania Zamawiajacy przesyJa Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
0d decyzji Prezesa Zarzqdu Spétki rozstrzygajqcej odwdanie nie przysiuguja dalsze érodki
odwoiawcze.

Rozdzia! 24: OGLOSZENIE WYNIKOWPOSTEPOWANIA:
1. Wyniki postepowania zostanq zamieszczone na stronie intemetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zalqcznik nr1 do SWZ

dnia 04.2021 r.
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja"
Spéika z ograniczona odpowiedziainoécia

ul. Artyleryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujac do ogioszenia o postepowaniu na:

Przenoény aparat do poboru préb z chiodzeniem agregatowym i rejestrac
temperatury i pH pobieranych probek wodyléciekéw. Postepowanie nr 2/NLI2021

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

.................................. zi netto +VAT = zi brutto
(siownie: )
Termin dostawy
Udzielamy gwarancji na okres okreélony w miesiacach od daty dostawy -

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

2. OSwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejszq ofertq 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 kadrq do kierowania robotami z wymaganymi uprawnieniami.
5. Oéwiadczamy, 2e zebrane informacje zostaiy wykorzystane do pizygotowania niniejszej oferty.

Zaiacznikami do niniejszej oferty sq:

. .... podplsosoby/oséb/upowaaonych .. .
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Zaiqcznik nr 2 do SWZ

szczeeéLowv OPIS ZAMOWIENIA

Przenoény aparat do poboru prob z chiodzeniem agregatowym i rejestrac

temperatury i pH pobieranych prébek wodyléciekéw.

1. Opis urzqdzenia — przenoénego aparatu do pobierania probek wodyléciekéw z
rejestracja pH i temperatury pobieranej prébki wodyléciekéw:

- Urzgdzenie gosiada :

o Pojemnik na prébki: izolowany z chiodzeniem aktywnym, zasilanie 230V Iub
opcyjnie z akumulatora, wyposaZony w sterownik elektroniczny z
wyéwietlaczem LED,

0 Obudowa: PEIPC, zamykana pokrywa czeéci gémej ze sterownikiem i
systemem poboru

o Kontrola temperatury - poprzez niezaleZny rejestrator— temperature w
komorze - +4°C

- Sterowanie: mikroprocesorowe klawiatura foliowa, wyéwietlacz graficzny
128x64 pixeli, podéwietiany

o Czas napeiniania butelek12min-168 h

o Przerwa dozowania: 2min-99h59 min

0 Programowanie: pamieé ok 3000 danych pobierania i biedéw, moZliwoéé
rozszerzenia, 10-12 programéw uZytkownika, mozliwoéc': iaczenia
programéw, dostep chroniony hasiem, przepiukiwanie linii ssawnej przed i po
poborze proby, start programu: natychmiastowy, czas Idata,
tygodniowylczas, wg sygnaiu zewnetrznego.
koniec programu: po 1 cyklu, po X cyklach, praca ciagia, data/czas
lnterfejs: Mini-USB, RS422/485, R8232, opcyjnie Ethernet RJ45
Komunikacja: moZliwoéé podiaczenia do PC przez ziacze Mini-USB,

Oprogramowanie np. Maxxware Connect
Opcje dodatkowe: komunikacja LANNVLAN TCP/IP z moduiem GPRS Iub bez

Jezyk wyéwietlacza: jezyk polski,
Wejécia sygnalowe: 2x analogowe 0/4-20 mA
8x cyfrowe (przepiyw, zdarzenie, 1 wejécie moZe byc’: programowalne)

Opcje dodatkowe: rozbudowa o 4 wejécia cyfrowe, w tym 3 programowalne,
8 wejéé analogowych 0-20 mA Iub 0-10 V, diugoéé impulsu 60 ms,
przeiqczanie 7~24 V, max opornoéé 500 Ohm, max diugoéc’: kabla sygnaiowego 30m
Wyjécia sygnalowe: 8x cyfrowe (jeden z nich daje sygnai o biedzie)
Opcje dodatkowe: rozbudowa o 8 wyjéé cyfrowych, w tym 5 programowalnych
Metoda pobierania: pompa perystaltyczna 20-10.000m| umoZliwiajaca pobér
proporcjonalny do przepiywu,
Wysokoéé zasysania: max 6.5 m (ptzy ciénieniu atmosferycznym 1013 hPa) (8 m -
opcja dodatkowa)
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Dokladnoéé objetoéci pobieranej préby: pompa perystaltyczna: i5% lub 15 m1
Predkoéé pompowania: >0,5 m/s; efektywnoéé pompy moz'e byé programowana
elektronicznie
Wai ssacy: PCV, d+ugoéé 5m, érednica wew. ok.10mm, max d+ugoéé 20-30 m,

standardowy obciainik do weZa wykonany ze stali nierdzewnej, d1. 180 mm
wraz z koszami filtracyjnymi do obciaZnika

Tryby pracy: czasowy, zaleZny od iloéci, zdarzeniowy, reczny
Pobér prob: proporcjonalny do przeptywu zgodnie z obowiazujacymi normami dot.

pobierania prébek éciekéw— PN-EN ISO 5667-10
Pojemniki do pobieranych prob: plastikowe: 1x25L; 24x1 L

Dystrybutor prob: ko+owy
Wymiary zewnetrzne: WxSxG: ok 1030x550—600x470-480 mm

Waga urzadzenia: ok 40 kg 2 butelkami 24x1L
Zasilanie: zasilany 230V (Opcja: zasilanie bateryjne 12V/90Ah, czas pracy na

pemej baterii przy temp. otoczenia 20°C i programie pobierania 3x/h wynosi ok 49h)
Pobér mocy: 30 VA / 50 VA
Temperatura otoczenia pracy: 0 +50°C
Temperatura pobieranej prébki: 0 +40°C
Miernik do pomiaru pH( w obudowie wodoodpornej) z rejestracja danych
pomiarowych w okreélonych inten/va1ach czasowych od 1 5 do 1 h wraz z cyfrowq
elektroda pH z elektrolitem polimerowym
WYMAGANIA DLA MlERNIKA pH:

Profesjonalny przenoény z komunikacja cyfrowq IDS
(rozpoznawanie elektrody, komunikowanie b19d6w,przypominanie terminu kalibracji,
pamieé wykonanych kalibracji elektrody).
Jednokanaiowy z mozliwoécia przytqczenia réznych czujnikéw: pH, 02, przewodnoéé,
redox.
Posiadajacy wodoodpomq obudowe IP67.

WyposaZony w wyéwietlacz LCD graficzny z podéwietleniem. Pamieé 500 wynikow w
trybie recznym i 4500 wynikéw w trybie automatycznym (ustawiany interwa?
zapamiotywania danych od 15 do 60min). Przygotowany do pracy z sondami w
technologii bezprzewodowej.
Moiliwoéé pomiaréw g1¢binowych do ok 100m.
Zasilanie bateryjne 4x1.5V AA, opcyjnie 4x1.2V NiMH lub przez port USB
W zestawie baterie 4x1.5V AA, oprogramowanie do komunikacji z komputerem Multi
Lab,
gumowa osiona ochronna miemika, walizka, zestaw akcesoriow kalibracyjnych, statyw,
zlewka.
Wywzorcowany przez laboratorium akredytowane, w zakresie pomiaru pH i temperatury,
ca1oéé prac zakoficzona stosownym éwiadectwem wzorcowania

WYMAGANIA DLA SONDY pH
Zakres pomiarowy: pH: 2.000 12.000 $0.004, Zakres temp. 0-60°C
Polimerowy elektrolit, membrana cylindryczna, trzonek szklany
D1. 120mm, érednica 12mm
Wbudowany czujnik temp.
Elementy do sondy:
Kabel, d1. 10 m z wodoodpornym tczem
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o Osbna z tworzywa POM do zastosowafi terenowych
- Wywzorcowana przez Iaboratorium akredytowane, w zakresie pomiaru pH i temperatury,

caméé prac zakoficzona stosownym éwiadectwem wzorcowania

2. Wymagania dodatkowe:

. lnstrukcja obshgi w j. polskim obejmujaca zasadnicze infonnacje niezbedne

dla prawidtowego uiytkowania.

. Gwarancja 24 miesiace liczac od daty realizacji zlecenia.

. Naprawa w okresie trwania gwarancji wyd%u2y okres gwarancji na naprawiane

elementy o czas ich naprawy. JeZeli naprawa uszkodzonego elementu nie

bedzie moiliwa, Wykonawca zrealizuje jq przez podmiane uszkodzonego

elementu na nowy, bez wad

o Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny przez okres co najmniej 5 lat z

zapewnieniem czeéci zamiennych

- Urzadzenie musi posiadaé — deklaracje zgodnoéci z odpowiednimi dyrektywami

- Dostawca przeprowadzi szkolenie przed pierwszym uruchomieniem sprzetu
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Zatqcznik nr 3 do SWZ

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

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

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

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

OSWIADCZENIE 0 BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Przenoény aparat do poboru pr6b z cModzeniem agregatowym i rejestrac
temperatury i pH pobieranych probe-k wodyléciekow. Postepowanie nr ZINLI2021

Oéwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktora reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespemienia warunkéw w szczegélnoéci:

1. Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzadzi’ra szkody, nie wykonujac zaméwienia lub wykonujqc je
nienaleZycie. a szkoda ta zosta#a stwierdzona orzeczeniem sadu. ktOre uprawomocnflo 85$
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.

2. W stosunku do Firmy. ktérq reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogioszono upad¥oéci,
zwyjatkiem sytuacji, gdy po og+oszeniu upadioéci dosz¥o do zawarcia uk%adu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk¥ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje matku upad{ego.

3. Firma. ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, omat lub skiadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, rozbZenia na raty zaleg%ych matnosci lub wstrzymania
w ca+oéci wykonania decyzji w¥aéciwego organu.

4. Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaly prawomocnie skazane za przestepstwo
popehione w zwiqzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko
prawom oséb wykonujacych prace zarobkowq, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popemione
w celu osiagniecia korzyéci majatkowych, a takZe za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo
udziam w zorganizowanej grupie albo zwiazku majqcych na celu popemienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego

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

6. Nie jesteémy powiazani kapitabwo lub osobowo z Zamawiajqcym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w space, jako wspélnik spétki cywilnej lub spc'flki osobowej;
b) pemieniu funkcji cz{onka organu nadzorczego Iub zatzadzajqcego, prokurenta,

pemomocnika.

dnia ..........0.4 2021 r.
(upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zahcznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

OéWIADCZENIE
o spemieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Przenoény aparat do poboru préb z chlodzeniem agregatowym i rejestrac
temperatury i pH pobieranych prébek wodyléciekéw. Postepowanie nr 2IN U2021

Warunki udzialu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam, 2e spemiam Warunki udziaiu w postepowaniu dotyczqce:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dziablnoéci zawodowej.

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

.................... , dnia 042021 r.
(upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Umowa nr 2INLI2021

Strona: 13118

W dniu .....2021 r. w Koiobrzegu pomiedzy
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spélka z 0.0. w Kolobrzegu (NIP: 671—00-12—257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) z siedziba w Koioblzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, ktérq reprezentuje

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzqdu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym,

a:

zwanym w tekécie Wykonawcq i reprezentowanym przez:

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie zprocedurq udzielania zamowieri
przez MWiK Spoika z 0.0. w Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spoiki MWiK 2 04.12.2019) zostaia
zawarta umowa o nastepujqcej treéci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa - przenoSnego aparatu do poboru prob z chiodzeniem

agregatowym i rejestracja temperatury i pH pobieranych probek wody/éciekow. okreélona w
Szczegéiowym opisie zaméwienia, ktéry stanowi zaiacznik nr1 do umowy.

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

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

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

stanowi zaiqcznik nr 2 do umowy.

§ 3
1. Osoby odpowiedziaine za realizacje niniejszej umowy:

a) ze strony Zamawiajqcego jest: p. Beata Czechowicz, kier. Dz. NL.
b) ze strony Wykonawcyjest: :

2. Osoby wymienione w ust.1 sa uprawnione do uzgadniania form i metod wykonywania przedmiotu
' umowy, udzielania niezbednych wyjaénier‘l i informacji koniecznych do prawidiowego wykonywania

przedmiotu umowy.
3. Wszystkie doreczenia i wezwania skierowane do stron umowy uznaje sie za prawidiowo iskutecznie

dokonane, jeZeIi beda 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.
Podstawq do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokoi odbioru dostawy podpisany przez
Wykonawce i Zamawiajqcego.
Poprawnie wystawiona i dostarczona faktura VAT za wykonane dostawy bedzie piatna przelewem
w terminie do 30 dni.
Za dziefi zapiaty wynagrodzenia uwaZa sie dziefi obciaZenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Za nieten'ninowq zapiate faktury Wykonawcy plzysiuguja odsetki ustawowe.9

7
:5

9
:0

3
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§ 5
Obowiqzki Wykonawcy:

1. Dostawa unzqdzefi do Iaboratorium na terenie Ujecia wody Bogucino
2. Za1aczenie kompletu dokumentéw urzadzefi.

§ 6
1. Strony ustalaja, :e przedmiotem odbioru jest dostawa urzadzer’m okreélonych w szczegélowym opisie

zaméwienia.
2. Wykonawca przekaZe Zamawiajqcemu komplet dokumentéw odbiorowych w tym w szczegolnoéci:

a) rysunki techniczne, schematy pod1qczer'1,
b) gwarancje na przedmiot umowy.
c) instrukcje obs1ugi w jezyku polskim, DTR dla prawidiowego uZytkowania i obs1ugi.

3. Z czynnoéci odbioru przedmiotu umowy zostanie sporzqdzony protok61 odbioru zawierajacy wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez obie strony, bedzie podstawa do dokonania
pIatnoéci.

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesiecy od dnia
podpisania bezusterkowego protoko1u odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytu’ru gwarancji za wady fizyczne zmniejszajqce wartoéé
uZytkowa, techniczna dostarczonego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiqzany do bezpfatnego usuwania stwierdzonych
wad/usterek w terminie do 4 dni kalendarzowych od zg1oszenia
Za moment zg1oszenia usterki/wady uwaZa sie dziefi wysiania: e~mail, do Wykonawcy
Naprawa w okresie tnNania gwarancji wyd1u2y okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich
naprawy.

9
1

:5
.“

§ 8
1. Strony postanawiajq kary umowne, ktére beda naliczane w nastepujqcych wypadkach i wysokoéciach:
1) Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kary umowne:

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

b) za opéinienie w usunieciu wad/usterek, stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci 0.3%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kaq rozpoczeta dobe opoinienia
liczonq od dnia okreélonego na usuniecie wad/usterk, 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 wykonania us1ugi serwisu gwarancyjnego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreélonego w § 2 ust. 1.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupe1niajqcego na zasadach ogélnych,
o ile wartoéc’: zastrzeZonych kar nie pokrywa wartoéci szkody, a takZe w przypadkach dla ktorych kar
umownych nie zastrzeZono.

3.Wykonawca wyraZa zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych, z faktur wystawianych
przez Wykonawce; oraz z zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.

4.Laczna wartosé wszystkich kar umownych nie moZe przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego

brutto.

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

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

w interesie Zamawiajacego, czego nie moZna byio przewidziec’: w chwili zawarcia umowy,
b) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajgcie matku Wykonawcy lub jego

znacznej czeéci.
c) Wykonawca nie wykonai dostawy w terminie okreélonym w § 1 ust. 2.
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d)
2.

Wykonawca realizuje dostawe przewidzianq niniejsza umowa niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
Wykonawcy przysmguje prawo odstapienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw. jeZeli Zamawiajacy:
a) odmawia odbioru lub odmawia podpisania protokotu odbioru, bez wskazania uzasadnionej
PFZYCZYW.
b) nie wywiazuje sie z obowiazku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego
miesiqca od uplywu terminu na zapiate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.
Oéwiadczenie z uzasadnieniem o odstqpieniu od umowy na|e2y z{02yé drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem niewaZnoéci.

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

aneksu do umowy pod rygorem niewaZnoéci z zastrzeZeniem ust 2.
Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub przedstawiciela Zamawiajacego nie wymaga zmiany umowy
pod warunkiem zachowania pisemnej formy powiadomienia.

§11
. W sprawach nieureguiowanych w niniejszej umowie zastosowania maja wbéciwe przepisy Kodeksu

cywilnego.
. Spory wynik+e ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny Maéciwy dla

siedziby Zamawiajqcego.

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

Zalgcznik nr 1 do umom:

1.
2.

Szczegéfowy opis zaméwienia -zalqcznik nr 1
Oferta Wykonawcy -zalacznik nr 2

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalqcznik nr 1 do umowy

Plzenoény aparat do poboru préb z chlodzeniem agregatowym i rejestrac
temperatury i pH pobieranych prébek wodyléciekéw. Postepowanie nr 2/NLI2021

2. Opis urzadzenia - przenoénego aparatu do pobierania prébek wody/éciekéw z
rejestracja pH i temperatury pobieranej pr6bki wody/éciekéw:

- Urzgdzenie posiada :

o Pojemnik na prébki: izolowany z chlodzeniem aktywnym, zasilanie 230V lub
opcyjnie z akumulatora, wyposaZony w sterownik elektroniczny z
wyéwietlaczem LED,

0 Obudowa: PE/PC, zamykana pokrywa czqéci gérnej ze sterownikiem i
systemem poboru

o Kontrola temperatury - poprzez niezaleZny rejestrator- temperatura w
komorze - +4°C

0 Sterowanie: mikroprocesorowe klawiatuxa foliowa, wyéwietlacz graficzny
128x64 pixeli, podéwietlany

o Czas napelniania butelekz2min-168 h

o Przerwa dozowania: 2min-99h59 min

0 Programowanie: pamiqé 0k 3000 danych pobierania i bledéw, mozliwoéé
rozszerzenia, 10-12 programéw uZytkownika, mozliwoéé lqczenia
programéw, dostqp chroniony haslem, przepkukiwanie linii ssawnej przcd i p0
poborze préby, start programu: natychmiastowy, czas Idata, tygodniowy/czas,
wg sygnaiu zewnqtrznego.
koniec programu: po 1 cyklu, p0 X cyklach, praca ciagla, data/czas
Interfejs: Mini-USB, RS422/485, R8232, opcyjnie Ethernet RJ45
Komunikacja: mozliwos'c’ podlqczenia do PC przez zlqcze Mini-USE,

Oprogramowanie np. Maxxware Connect
Opcje dodatkowe: komunikacja LAN/WLAN TCP/IP z modulem GPRS lub bez

0 nyk wyéwietlacza: jqzyk polski,
o Wejécia sygnalowe: 2x analogowe 0/4-20 mA

8x cyfrowe (przeflyw, zdarzenie, 1 wej écie moZe byé programowalne)
Opcje dodatkowe: rozbudowa o 4 wejécia cyfrowe, w tym 3 programowalne,
8 wejéé analogowych 0-20 mA lub 0-10 V, dlugoéé impulsu 60 ms,
przeiqczanie 7-24 V, max opornos’é 500 Ohm, max d}ugos’é kabla sygnaiowego 30m

0 Wyjécia sygnalowe: 8x cyfrowe (jeden z nich daje sygna} o bl¢dzie)
Opcje dodatkowe: rozbudowa o 8 wyjéé cyfrowych, w tym 5 programowalnych
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Metoda pobierania: pompa perystaltyczna 20—10.000ml umoZliwiajqca pobér
proporcjonalny do przepiywu,
Wysokoéc’ zasysania: max 6.5 m (przy cis’nieniu atmosferycznym 1013 hPa) ( 8 m —
opcja dodatkowa)
Dokladnofic’ oqtoéci pobieranej préby: pompa perystaltyczna: :I:5% lub 3:5 m1
Prgdko§é pompowania: >0,5 m/s; efektywnos’é pompy moZe byé programowana
elektronicznie
W32 ssqcy: PCV, dlugoéé 5m, s’rednica wew. ok.10mm, max dlugoéé 20-30 m,

standardowy obciaik do w¢2a wykonany ze stali nierdzewnej, (H. 180 mm
wraz z koszami filtracyjnymi do obcieaika

Tryby pracy: czasowy, zaleZny od ilos’ci, zdarzeniowy, rgczny
Pobér prob: proporcjonalny do przeptywu zgodnie z obowiqzujqcymi normami dot.

pobierania prébek s’ciekéw- PN—EN ISO 5667-10
Pojemniki do pobieranych prob: plastikowe: 1x25L; 24x1L

Dystrybutor prob: kolowy
Wymiary zewngtrzne: WxSxG: 0k 103 0x550-600x470-480 mm

Waga urzadzenia: 0k 40 kg 2 butelkami 24x1L
Zasilanie: zasilany 230V (Opcja: zasilanie bateryjne 12V/90Ah, czas pracy 11a

pemej baterii przy temp. otoczenia 20°C i programie pobierania 3x/h wynosi 0k 49h)
Pobér mocy: 30 VA / 50 VA
Temperatura otoczenia pracy: 0 +50°C
Temperatura pobieranej prébki: O +40°C
Miernik do pomiaru pH( w obudowie wodoodpornej) z rejestrac danych
pomiarowych w okres’lonych interwahch czasowych od 1 s do 1 h wraz z cyfrowa
elektroda pH z elektrolitem polimerowym
WYMAGANIA DLA MIERNIKA pH:

Profesjonalny przenoény z komunikac cyfrowq IDS
(rozpoznawanie elektrody, komunikowanie bigdéwprzypominanie terminu kalibracji,
pamiqé wykonanych kalibracj i elektrody).
Jednokanalowy z moZliwoéciq przqczenia réznych czujnikow: pH, 02, przewodnoéé,
redox.
Posiadaj gcy wodoodpornq obudowe; IP67.
WyposaZony w wys’wietlacz LCD graficzny z pods'wietleniem. Pamiqé 500 wynikéw w
trybie recznym i 4500 wynikéw w trybie automatycznym (ustawiany interwal
zapamigtywania danych od ls do 60min). Przygotowany do pracy z sondami w
technologii bezprzewodowej.
Mozliwoéé pomiaréw glqbinowych do ok 100m.
Zasilanie bateryjne 4x1 .SV AA, opcyjnie 4x1.2V NiMH lub przez port USB
W zestawie baterie 4x1.5V AA, oprogramowanie do komunikacji z komputerem Multi
Lab,
gumowa ostona ochronna miernika, walizka, zestaw akcesoriéw kalibracyjnych, statyw,
zlewka.
Wywzorcowany przez laboratorium akredytowane, w zakresie pomiaru pH i temperatury,
cakos’é prac zakoficzona stosownym éwiadectwem wzorcowania



SPECYFIKACJA WARUNKC'JW ZAMéWIENIA
2INL12021 Strona: 18/18

WYMA GANIA DLA SONDYpH
Zakres pomiarowy: pH: 2.000 12.000 i0.004, Zakres temp. 0-60°C
Polimerowy elektrolit, membrana cylindryczna, trzonek szldany
D1. 120mm, §rednica 12mm
Wbudowany czujnik temp.
Elementy do sondy:
Kabel, d1. 10 m z wodoodpornym zlqczem
Oslona z tworzywa POM do zastosowafi terenowych
Wywzorcowana przez laboratorium akredytowane, w zakresie pomiaru pH i temperatury,
caloéé prac zakoficzona stosownym éwiadectwem wzorcowania

2. Wmagania dodatkowe:

o Instrukcja obslugi w j. polskim obejmujqca zasadnicze informacje niezqne dla
prawidlowego uz'ytkowania.

Gwarancja 24 miesiqce liczqc 0d daty realizacji zlecenia.
Naprawa w okresie trwania gwarancji wydiuiy okres gwarancji na naprawiane
elementy o czas ich naprawy. JeZeli naprawa uszkodzonego elementu nie b¢dzie
mozliwa, Wykonawca zrealizuje ja} przez podmiane; uszkodzonego elementu na
nowy, bez wad

Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny przez okres co najmnicj 5 lat z
zapewnieniem czgéci zamiennych

Urzqdzenie musi posiadaé — deklaracjo; zgodnoéci z odpowiednimi dyrektywami

Dostawca przeprowadzi szkolenie przed pierwszym uruchomieniem sprZQtu


