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"Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoécia
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Postepowania o udzieienia zaméwienia o wartoéci szacunkowej zaméwienia sektorowego

nie przekraczajqcej kwoty 428.000 euro.
1. Nazwa postepowania: Dostawa

Przedmiot zarn6wienia: ,,Dostawa, montai i uruchomienie trzech krat zgrzeblowych na terenie
oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku"
Numer postgpowania: 8/TOI2021

2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:
Imie i nazwisko: Monika Majewska Dnia -O.~'J..09.2021 r.
Podpis:

3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii pod wzgledem technicznym:
Imig i nazwisko: Tomasz Urbariski Dnia - ....09.2021 r.
Podpis: CQW '7 , Muggg\]~

4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzi ':
lmie i nazwisko: iwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy Dnfi; @092021 r.
Podpis:

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii k 0
Imie; i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — Radca Prawny I /W Dnia - £09202] r.
Podpis: y I r/

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: I l ’/ ma.
Imie i nazwisko: Pawei Hryciéw - Prezesigg‘agadu $i _ Dnia -V 9r. 09.2021 r.
Podpis:
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Rozdzial 1: ZAMAWIAJACY:

1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoécia.
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie, telJfax. +48 94 306 74 27,
REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.

2. Adres strony internetowej Zamawiajacego: www.big.mwik.kolobrzeg.pl
3. Ogioszenie o wszczeciu postepowania zostaio zamieszczone na stronie internetowej

www.big.mwik.kolobrzeg.gl
4. Adres e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl

Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzonejest na zasadach okreélonych Procedurq
udzielenia zaméwier'i przez MVWK Sp. z o. o. w Koiobrzegu - Zaiqcznik nr 1 do Uchwaiy Nr 134I2019
Zarzqdu Spéiki MWiK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

RozdziaI 3: NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
,,Dostawa, montai i uruchomienie trzech krat zgrzeblowych na terenie oczyszczalni éciekdw w Konyécienku”

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:

Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupeinienia i wyjaSnienia treéci specyfikacji w toku postepowania beda
przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé charakter
pisemny, faksu Iub forme elektronicznq. Przed terminem skiadania ofert Mkonawcy winni zapoznac’: sic:
2 treécia ewentualnych odpowiedzi Iub wyjaénier’l albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie z caioéciq udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdziai 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte skiada sis; w formie pisemnej.
2. Peinomocnictwo do godgisania ofeml winno byé doiaczone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokumentow zaiaczonych do oferty (np. z odpisu z KRS. zaéwiadczenia o wpisie do ewidencji
dziaialnoéci gospodarczej). Peinomocnictwo winno byc’: doiaczone w oryginale Iub kopii poéwiadczonej
notarialnie. badi przez jego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie, ktéra bedzie zaadresowana: nazwa i adres Zamawiajacego oraz
bedzie posiadac’: nastepujace oznaczenie:

OFERTA: ,,Dostawa, montai i uruchomienie trz ch krat zgrzebiowych na terenie oczyszczalni éciekéw
w Korzyécienku" 8ITOI2021 Nie otwieraé przed 4. .-.09.2021 r. godz. 13°“.
4. Wykonawca m02e wprowadzié zmiany Iub wycofaé ziOZOna oferte przed upiywem terminu skiadania

ofert.
5. Ofertajestjawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa

w rozumieniu przepiséw o zwaiczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeii Wykonawca nie poiniej ni'z
w terminie skiadania ofert zastrzegi, 2e nie mogq one byé udostepniane.

Rozdziai e: OFERTY czaécnowe:
Oferta musi obejmowac': caioéc’: zaméwienia, nie dopuszcza sie skiadania ofert czeéciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajqcy nie dopuszcza moZliwoéci zioZenia oferty przewidujqcej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdziai 3: OPIS WARUNKOW UDZIALU w POSTEPOWANIU ORAZ spososu DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy speiniaja nastepujqce warunki
dotyczace:
a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dziaialnoéci Iub czynnoéci, je2eli ustawy

nakiadaja obowiazek posiadania takich uprawnier'i,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej ifinansowej.
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Rozdzial 9: INFORMACJA O O$WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
Wykonawca za’raczy nastepujqce dokumenty potwierdzajace spemienie warunkéw udziafu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

Formularz oferty — za1qcznik nr 1 do SWZ.
Podpisany szczegétowy opis zamowienia - za1qcznik nr 2 do SWZ.
Podpisane oéwiadczenie o akceptacji projektu umowy — za’tacznik nr 3 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zaiacznik nr 4 do SWZ.
OSwiadczenie o spetnieniu warunkéw udzia1u w postepowaniu — zaiqcznik nr 5 do SWZ.
Wykaz dostaw i montaZy — za1acznik nr 6 do SWZ.
W przypadku, gdy oferta Wykonawcy zostanie wybrana do realizacji, Zamawiajacy zada wniesienia
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy w formie wp1aty pienieZnej Iub polisy gwarancji
zabezpieczenia roszczefi z tytu1u niewykonania lub nienaleZytego wykonania umowy i kar umownych
(wystawione od dnia podpisania umowy), wed’tug za1aczonego wzoru lub na warunkach Wykonawcy
po uprzedniej akceptacji wzoru polisy przez Zamawiajacego - za1acznik nr 7 do SW2.

8. Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia1alnoéci
gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym i stwierdzajace,
2e zakres jego dzialalnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a takZe wskazujace osoby upowaZnione
do reprezentowania Wykonawcy — wystawiony nie wczeéniej mi 6 miesiecy przed terminem sk1adania
ofert.

9. Zamawiajqcy zaZada przedstawienia oryginaiu Iub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawca kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié
wqtpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajqcy nie bedzie még1sprawdziéjej prawdziwoéci w inny
sposéb.

10.Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw. ktérzy w wyznaczonym terminie nie 2102yli dokumentéw
potwierdzajacych spelnienie warunkéw udziam w postepowaniu, do uzupemienia tych dokumentéw
w okreélonym terminie.

Rozdzial 1o: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPéLNIE:
Wykonawcy mogq wspélnie ubiegac’: sie o udzielenie zamowienia.
Rozdziai 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Gene winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiqzane z realizac zaméwienia. w tym
dostarczenia przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie roiczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towardw i us1ug zgodna z ustawq o podatku

VAT i podatku akcyzowym.
Rozdzia! 12: OPIS KRYTERIéW KTORYM! ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAI'. PRZY WYBORZE OFERTY:
Oferty spe1niajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji z+oZone przez Wykonawcéw nie
pod [egajacych wykluczeniu, bedq oceniane wed’mg poniZszych kryteriow i wag:
Cena oferty - 100%
Wtym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji koficowej 1 pkt.
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Sposéb dokonywania oceny wg wzoru:
C = Cn : Cb x 100 pkt. gdzie:
Cn - cena najniisza,
Cb — cena badana.
Najkorzystniejszq oferta jest oferta, ktc'Jra uzyska w prowadzonym postepowaniu najwieksza liczbe
punktow.

Rozdzial 13: WADIUM jest wymagane
1. Wykonawca przystepujqcy do postepowania obowiqzany jest do wniesienia wadium w kwocie

2000,00 zI (stownie: dwa tysiqce ziotych 00/1 00)
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2. Wadium moZna wniesé w pieniadzu. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spfldzielczej kasy
oszczednoéciowo—kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniqdzu nalezy wp{acié na rachunek: 59 1240 6654 1111 0000 4968 3385
Bank Pekao SA llo Kotobrzeg

3. Oryginaj dokumentu (gwarancji, poreczenia itp.) naleZy doficzyé do oferty.
4. Do ofert naleZy doiqczyé dowéd wniesienia wadium, o ktOrym mowa w pkt. 1 lub kopie potwierdzenia

dokonania przelewu — w przypadku wniesienia wadium w pieniadzu.
5. Zamawiajacy niezw+ocznie zwraca wadium, jeZeli:

1) upjynaj termin zwiqzania oferta,
2) zawarto umowe,
3) uniewaZniono postepowanie, a protesty zosta1y ostatecznie rozstrzygniete lub uplynapl termin ich

wniesienia,
4) Wykonawcy, ktéry wycofa’r oferte przed upiywem terminu skhdania ofert — niezwjocznie po 21oieniu

pisemnego wniosku o zwrot wadium,
5) Wykonawcy, ktéry zostaj wykluczony z postepowania bald: ktérego oferta zostaia odrzucona —

niezwbcznie po zioZeniu pisemnego wniosku o zwrot wadium. przy czym zloZenie takiego wniosku
jest réwnoznaczne ze zrzeczeniem sie plzez Wykonawce prawa do wniesienia sprzeciwu.

6) JeZeli wadium wniesiono w pieniqdzu, Zamawiajacy zwraca je na wskazany rachunek Wykonawcy,
po otrzymaniu wniosku z podaniem numeru konta, na ktére ma bye zwrécone.

Wadium przechowywanie jest na nieoprocentowanym rachunku.
7. Zamawiajqcy zatrzymuje wadium, jeZeIi Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana:

1) odméwH podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stab sie niemoZIiwe z przyczyn IeZalcych po stronie Wykonawcy.
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupelnienia oferty nie 2107M dokumentbw lub

oswiadczer’l potwierdzajacych spe1‘nienie warunkéw udzia1‘u w postepowaniu albo pemomocnictw,
chyba 2e udowodni, i2 wynika to z przyczyn nieleZacych po jego stronie.

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy z!oZonq oferta wynosi do 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z up1ywem terminu sk+adania ofert.

ROZDZIAI’. 15: MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA OFERT:

9’

Miejsce: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja“ Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kdobrzeg.

Termin: Oferte naleZy ztoZyc': do dnia 17.09.2021 r. do godz. 130°.

Rozdziat 16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.

Rozdzial 17: INFORMACJE 0 TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.
2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie. ktérego czjonkowie

Komisji dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami okreslonymi
opisie przedmiotu zaméwienia i specyfikacji.

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

4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeli:
a) nie jest zgodna z trescia SWZ,
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktore prowadzone jest postepowanie,
c) zostaja podpisana przez osoby nieuprawnione,
d) jej zoenie 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 wykonawcq/ami.
ktérzy zjozyli oferty. osobno dla kaidej z czeéci zaméwienia.
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2. Zamawiajajcy wezwie Wykonawcow, ktorzy zoyli oferty w niniejszym postepowaniu do zjoienia ofert
dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji ceny oferty.

3. Wykonawcy, ktorzy przystajpia do negocjacji ceny oferty. mogg zjozjjé oferty ostateczne z ceng niZszg
od ceny pierwotnei.

Rozdziai 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta bedzie przedstawiaja najkorzystniejszy

bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
2. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwjocznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie

zaméwienia podajqc nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz jej cenelwartosc.
3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajacej z treéci wybranej oferty.
Rozdziat 20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:
1. Zamawiajqcy moZe uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemoZliwiajaca zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadamia r6wnoczeénie

wszystkich Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.
Rozdzia121: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajqcego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajaoy jest obowiazany niezwjocznie udzielié wyjaéniefi, jednak nie pc'JZniej niz
4 dni przed upiem terminu skjadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zamowienia iynaj do Zamawiajacego nie p62niej niZ do godz.15.00 w dniu,
w ktérym up’rywa pojowa wyznaczonego terminu skjadania ofert.

2. Zamawiajqcy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie intemetowej BIP. bez ujawniania Zrodja
zapytania.

3. Zamawiajqcy moZe w kazdym czasie, przed up’rywem terminu do skjadania ofert, zmodyfikowaé treéé
specyfikacji warunkow zamowienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.

4. Kontakt pod wzgledem proceduralnym: e-mail: grzetargi@mwik.koiobrzeg.Ql,
5. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazujq

e-maillpisemnielfakseml. Uznaje sieje za zbZone w terminie, jezeli ich treéc': dotarja do adresata przed
upiem terminu skjadania ofert.

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

Rozdziaj 22: ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zostajy okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 8 dni od dnia przekazania

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

Rozdzial 23: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1. Odwojanie przys+uguje Wykonawcom. wyjacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci Zamawiajacego

podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci. do ktérej Zamawiajacy
jest zobowiqzany na podstawie Procedury.

2. Odwojanie przysluguje wyjqcznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spejnienia
warunkow udziaju w postepowaniu.

3. Odwojanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeli zostaIy
przesjane faxem lub droga elektronicznq, albo w terminie 8 dni je2eli zostajy doreczone w inny sposob.

4. Wniesienie odwo’rania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwoianie wnosi sie wyjqcznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia. do Prezesa
Zarzadu Spotki ,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéjki z ograniczonq odpowiedzialnoécia
w Kolobrzegu.

5. Odwojanie powinno wskazywaé zaskarZonq czynnoéé lub zaniechania Zamawiajacego, ktérej zarzuc
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SiQ niezgodnoéé z plzepisami Procedury, zawieraé zwiez+e przedstawienie zarzutéw, okreélaé Zacianie
oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie odwotania.

6. Odwdanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienie do Zamawiajacego.
7. Rozpatrujac odwo¥anie Prezes Zarzadu Spaki mole je uwzglednié Iub odrzucié.
8. lnformacje o odrzuceniu odwmania Zamawiajqcy przesyia Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli

w postepowaniu.
9. 0d decyzji Prezesa Zarzadu Spt'fiki rozstrzygajacej odwdanie nie przysiuguja dalsze érodki

odwolawcze.

Rozdzial 24: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:

1. Niezwlocznie po rozstrzygnieciu postepowania, Wykonawca, ktérego oferte wybrano do realizacji,
zostanie zawiadomiony (e—mail) 0 dokonanym wyborze.

2. Wyniki postepowania zostanq zamieszczone na stronie internetowej www.bip.mwik.ko1obrzeg.pl
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Zalqcznik nr1 do SWZ

.......................... dnia ...09.2021 r
nazwa (firma) Wykonawcy

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

Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spoika z ograniczona odpowiedzialnoéciq
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

,,Dostawa, montai i uruchomienie trzech krat zglzebiowych na terenie oczyszczalni éciekow
w Korzyécienku"

Nawiqzujqc do ogioszenia w postepowaniu nr BIT0/2021

Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia okreélonego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.
projekcie umowy oraz szczegéiowym opisie zaméwienia za wynagrodzeniem ryczaitowym w cenie:

.. . zi netto + naIeZny podatek VAT= tj. brutto,

Siownie brutto zi .

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

2. OSwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejsza ofertq na okres 30 dni.
3. Udzielamy letniej gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone i zamontowane urzadzenia.
4. Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dia zrealizowania przedmiotu zaméwienia

i dysponujemy odpowiednia kadrq, zdolna do jego wykonanie.
5. Oéwiadczamy. 2e projekt umowy zostai przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyZej wymienionych warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Zaiacznikami do niniejszej oferty sa:

" gaasi‘s‘aggsy' 765657 Lia‘éi'vééfii‘cihfih"
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Zalacznik nr 2 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA

,,Dostawa, montai i uruchomienie trzech krat zgrzebIowych na terenie oczyszczalni éciekéw
w Korzyécienku”

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa, montaz oraz uruchomienie trzech krat zgrzebbwych,
po uprzednim demontaZu istniejqcych krat, w budynku na terenie oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku.
z wykorzystaniem istniejqcych urzqdzefi transportu skratek.

1. Opis stanu istniejqcego:
a.

b.
c.

Obecnie na oczyszczalni éciekéw zainstalowane sq:
— 3 kraty schodkowe mimoérodowe typu KSm-1900x820x6/1,5KWIAISI321 Firmy Smart Waste

Technologies Sp. z 0.0.,
— 2 przenoéniki élimakowe typu TRs-250x1,8/0,55KW /AlSl321,
szerokoéé istniejqcych kanak’aw - 820 mm,
glebokoéc’: kanak'aw — 1900 mm.

2. Wymagania odnoénie przedmiotu zaméwienia:
a.

h.
.

ruszt kraty - pojedyncze elementy cedzace rusztu od strony naMywu w ksztaicie aerodynamicznym
zapewniajacy najni‘zsze straty hydrauliczne. oraz zapobiegajqce zapychaniu sie, (przeéwit)
szczelina miedzy elementami cedzacymi nie wiekszy niz 6 mm,
elementy zgarniajqce skratki — skrecane, Iatwe w wymianie, moZliwoéc’: wymiany pojedynczych
zgrzebe’t bez koniecznoéci spawania, iloéé elementéw czyszczacych zapewniajqca maksymalne
czyszczenie rusztu przy du2ym obciaZeniu.
kota {aficuchowe wyposaZone w bezobsMgowe #02yska ceramiczne.

. silniki napedowe z zabezpieczeniem przeciaZeniowym, z kontrolq momentu obrotowego
zabezpieczajqcego krate przed uszkodzeniem w chwili przeciqnia kraty,
kraty montowane na dnie istniejacych kanakSw bez koniecznoéci wykonania zaghebienia itp.,
wszystkie elementy urzqdzenia wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AISI 316L
(DIN1.4404), pojedyncze elementy cedzqce rusztu wykonane z materiaiu kompozytowego
wzmocnionego wléknem szklanym lub innego materiam odpornego na warunki pracy, eiementy
zgarniajace wykonane z poliamidu lub innego materiam odpomego na warunki pracy,
przepustowoéé dla 1 kraty — érednia ok. ~ 1000m3lh, max ok. ~ 2500m3/h,
sterowanie w zaleZnoéci ocl poziomu Sciekéw przed krata, zapewnienie mozliwoéci sterowania krata
w okreélonych cyklach pracy (odstepach czasowych), praca automatyczna.
kqt nachylenia kraty nie mniej nit 60° - 80°

3. Dodatkowe wymagania:
a. Zamawiajacy wymaga, po uprzednim uzgodnieniu terminu, odbycia przez Wykonawce wizji

Iokalnej w miejscu realizacji zadania, w celu okreélenia warunkéw i specyfiki oczyszczalni
oraz doszczegaowienia zawartych w opisie przedmiotu zaméwienia danych odnoénie realizacji
zadania,
montaZ nowych Idemontaz starych krat odbywaé sie bedzie pojedynczo, sukcesywnie przy pracy
oczyszczalni,
Zamawiajacy wymaga przedstawienia dokumentacji w jezyku polskim, DTR. instrukcji
oraz przeszkolenia obsmgi, instrukcja stanowiskowa, protokt’fi z pomiaréw elektrycznych, wykaz
czeéci szybko zuZywajacych sie.

4. Uwagi:
a. czas realizacji zadania:

V do 7 tygodni montaz pierwszej kraty.
V do 9 tygodni zakoficzenie caiego zakresu zadania.
Wykonawca przeprowadzi test odbiorowy w normalnych warunkach pracy oczyszczalni
w trakcie 72 h pracy.
Zamawiajacy wymaga co najmniej 2 referencji dostawy. montaZu i uruchomienia krat zgrzebiowych
na oczyszczalniach éciekéw z ostatnich 5 lat.
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

........................... dnia ............09.2021 r.
nazwa Wykonawcy

Oéwiadczenie o akceptacji przez Wykonawce projektu umowy

Sk’tadajqc oferte w postepowaniu nr 8/T0/2021 na:

,,Dostawa, montai i uruchomienie trzech krat zgrzeblowych na terenie oczyszczalni éciekéw
w Korzyécienku"

oéwiadczam, 2e:

1. Akceptuje bez zastrzeZer'I projekt umowy przedstawiony w SW2

2. Umowe zobowiazuje sie zawxzec': w miejscu i terminie. jakie zosfana wskazane przez Zamawiajqcego.

(upeInomocniony przedstawiciel wykonawcy)



M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMéWIENIA
Kmmwm 8ITO/2021

Zalqcznik nr 4 do SWZ

........................... dnia ............09.2021 r.
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

“an

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

OéWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY
.,Dostawa, montai i uruchomienie trzech krat zgrzeblowych na terenie oczyszczalni éciekow
w Korzyécienku”

Oéwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktorq reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu
niespemienia warunkow w szczegélnoéci:
1. Firma. ktOrq reprezentujemy nie wyrzqdziia szkody, nie wykonujac zamowienia Iub wykonujac je

nienaleZycie, a szkoda ta zosta¥a stwierdzona orzeczeniem sadu, ktOre uprawomocni+o sie w okresie 3
lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.

. W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy nie otwarto Iikwidacji, ani nie og{oszono upadbéci,
zwyjatkiem sytuacji, gdy po og%oszeniu upadméci dosz{o do zawarcia uk+adu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sqdu, jeZeli uk¥ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
Iikwidacje majatku upadlego.
Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op}at Iub sk’ladek na ubezpieczenia
spo¥eczne Iub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia,
odroczenia, rozbZenia na raty zaleg¥ych piatnoéci Iub wstrzymania w caéci wykonania decyzji
Maéciwego organu.
Osoby reprezentujace firme nie zosta’ry prawomocnie skazane za przestepstwo pope1‘nione w zwiazku
z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace
zarobkowq. przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo plzeciwko
obrotowi gospodarczemu Iub inne przestepstwo popemione w celu osiqgniecia korzyéci majatkowych,
a taKZe za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwiazku
majacych na celu popeinienie przestepstwa Iub przestepstwa skarbowego.
W stosunku do Firmy, ktOrq reprezentujemy Sad nie orzeki zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groZba
kary.

. Nie jesteémy powiqzani kapitaiowo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajacym w szczegélnoéci na:
a) uczestniczeniu w spé1‘ce, jako wspélnik spo{ki cywilnej Iub spcflki osobowej;
b) pemieniu funkcji cz4onka organu nadzorczego Iub zarzadzajacego. prokurenta, pemomocnika.

"-(il'pehomocniony oéoogt'awioi‘ol. wykonawcy) ..
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Zalqcznik nr 5 do SWZ

. ............dnia....09.2021 r.

nazwa adres (firma) Wykonawcy:
.....................................................

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

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

OéWIADCZENIE O SPELNIENIU WARUNKGW UDZIALU W POSTEPOWANIU
,,Dostawa, montai i uruchomienie trzech krat zgrzeblowych na terenie oczyszczalni éciekéw
w Korzyécienku”

Zgodnie z wymogami okreélonymi w SWZ, oéwiadczam, co nastepuje:

1. Oéwiadczam, 2e moge ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia:

1) nie podlegam wykluczeniu.

2. Oéwiadczam, 2e spemiam Warunki udzia1u w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji Iub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dzia1alnoéci zawodowej, o ile wynika to

z odrebnych przepiséw,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) zdolnoéci technicznej lub zawodowej.

(fiEéifiBr'fiBéh'idfiJ Br'z'é'déiawicie’n'fiiééh'éééd)’
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nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

w Korzyécienku”

Zalqcznik nr 6 do SWZ

....................... dnia .....09.2021 r

WYKAZ DOSTAW I MONTAZU
,,Dostawa, montai i uruchomienie trzech krat zgrzebiowych na terenie oczyszczalni éciekéw

Wykaz minimum dwéch, zrealizowanych w ciqgu ostatnich 5 lat dostaw i montaZu krat zgrzebiowych na
oczyszczalni éciekéw, a jeZeii okres prowadzenia dziaialnoéci jest krétszy - 1 dostawy i monta2u.
Doéwiadczenie w realizacji dostaw i montaZu naleiy udokumentowaé referenciami wystawionymi przez
podmioty na rzecz ktérych byiy one realizowane.

L.p. Nazwa i rodzai zaméwienia
oraz zakres prac

wartoéé prac
powierzonych
Wykonawcy

czas realizacji (naleiy
podaé daty)

poczqtek koniec

nazwa i adres
Zamawiajqcego

zaiaczone
dokumenty

TAKINIE

(upeinomoéh'iéfigl prz'éoi's‘talwiéiéi'fiiééfiéiéfi " ' "
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Zaiqcznik nr 7 do SWZ

WZOR GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Gwarancja naieZytego wykonania umowy i usuniecia wad lub usterek
Nr z dnia ....................

1. W zwiqzku z umowq nr. ,ktéra zostanie zawarta pomiedzy“
zwanq dalej ,,Zobowiqzanym" a ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Sp. z 0.0 w Koiobrzegu z SIedZIbq
78—100 Koiobrzeg. ul. Artyleryjska 3‘zwanadalej. Benefiqentem” .ktorej przedmiotem jest.

zwana dalej ,,umowa“

zwane dalej "Gwarantem", gwarantuje Beneficjentowi nieodwoialnie i bezwarunkowo, na zasadach
przewidzianych w niniejszej gwarancji, zapiate za powstate w okresie wainoéci gwarancji, zobowiqzania
Zobowiazanego, wynikajqoe z umowy, w tym kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi za opéfinienie.
1) do wysokosci: PLN (siownie: ......00l100) w przypadku niewykonania Iub

nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy,
2) oraz do wysokoéci: ........PLN ( siownie: ..........................00/100) w przypadku nie usuniecia lub

nienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad lub usterek powstaiych w przedmiocie umowy.
2. KaZda wyplata z tytuiu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnoéé Gwaranta o to kwota.
3. Niniejsza gwarancja jest waZna:
1) od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem

odbioru stwierdzajqcym nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, nie diuZej jednak niZ do dnia
.. - w zakresie roszczeI’I z tytuiu niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu

umowy, oraz
2) od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokoiem odbioru stwierdzajqcym

naieZyte wykonania przedmiotu umowy, do dnia ...r. - w zakresie roszczeri z tytuiu nieusuniecia
lub nienaleZytego usuniecia wad lub usterek powstaiych w przedmiocie umowy.

4. Beneficjent zobowiazany jest zgiosié w terminie waZnosci gwarancji kom pletne. to jest zgodne z ust. 6,
Zadanie zaptaty, pod rygorem odmowy wypiaty swiadczenia z gwarancji.

5. Wypiata z tytuiu niniejszej gwarancji nastqpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta
kompletnego qania zapiaty.

6. Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastqpi na piewvsze pisemne Zedanie zapiaty zawierajace kwote
roszczenia, pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentéw:
1) w przypadku niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy:
a) dokumenty potwierdzajace, 2e osoby, ktére podpisaiy Zadanie zaptaty w imieniu Beneficjenta

uprawnione so do jego reprezentowania,
b) oswiadczenie, 2e Zadana kwota jest naieZna z tytuiu Gwarancji w zwiqzku z niewykonaniem lub

nienaleZytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowiazanego.
2) w przypadku nieusuniecia lub nienaleZytego usuniecia przez Zobowiqzanego wad iub usterek

powstaiych w przedmiocie umowy:
a) dokumenty potwierdzajace. 2e osoby, ktére podpisaiy wezwanie do zapiaty w imieniu Beneficjenta

uprawnione sq do jego reprezentowania,
b) kopia obustronnie podpisanego koficowego protokoiu odbioru stwierdzajacego naieZyte wykonanie-

przedmiotu umowy,
c) oéwiadczenie Beneficjenta, 2e pomimo pisemnego wezwania Zobowiazany nie usunai w terminie

wad Iub usterek powstaiych w przedmiocie umowy i w zwiazku z tym Zedana z tytuiu gwarancji kwota
jest mu naleZna.
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7.

8.

9.

Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i ca{kowicie w przypadku:
1) niewykonania lub nienaleiytego wykonania przedmiotu umowy z uptywem ostatniego dnia terminu

okreélonego w ust. 3 pkt 1).
2) nieusuniecia lub nienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad lub usterek powstaiych

w przedmiocie umowy z up’rywem ostatniego dnia terminu okreélonego w ust. 3 pkt 2),
3) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiazafi przewidzianych w gwarancji,

przed uplywem terminu waZnoéci gwarancji,
4) gdy éwiadczenia Gwaranta z tytum niniejszej gwarancji w zakresie niewykonania Iub nienaleZytego

wykonania przedmiotu umowy. osiagnew kwote wskazanq w ust. 1 pkt1),
5) gdy Swiadczenia Gwaranta z tytuiu niniejszej gwarancji w zakresie nieusuniecia lub nienaIeZytego

usuniecia wad Iub usterek powsta#ych w przedmiocie umowy osiqgneiy kwote wskazanq w ust. 1
pkt. 2).

Gwarancja zabezpiecza zobowiazania Zobowiazanego, okreélone w ust. 1, zgodnie z treéciq umowy,
z dnia wystawienia gwarancji.
Spory mogace wyniknqé przy wykonywaniu postanowiefi niniejszej gwarancji rozstrzygane beda przez
sad w’taéciwy dla siedziby Beneficjenta.

10.Beneficjent nie moZe dokonaé przelewu wierzytelnoéci z tytutu niniejszej gwarancji lub obciaZyé jej
prawami osoby trzeciej bez uzyskania, na czynnoéci te, pisemnej zgody Gwaranta.

11.Niniejsza gwarancje sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
Beneficjenta i Gwaranta.

Gwarant

Jako Zobowiqzany oswiadczam, z'e treéé niniejszej gwarancjijest zgodna ze zfoZonym przeze mnie w dniu
............... wnioskiem o udzielenie gwarancji.

Zobowiqzany
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Zafacznik do SW2
Projekt - Umowa nr BITOI2021

W dniu ......................... 2021 r. w Kobbrzegu pomiedzy:
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedzialnoéciq z siedziba
w Kmobmegu, ul. Artyleryjska 3, wpisanq do rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Koszalinie IX Wydziai Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem: 0000169262
NIP: 671 -OO-12-257 REGON: 330263149, ktéra reprezentuje:

Pawel Hryciéw - Prezes Zarzadu

zwana w treéci umowy Zamawiajacym,

a:

{hibiéé'hé' '56ééjéééfid'fiiiéééiébiéféééé' '5522525352; 's'éd' Egg-5531;; pod
numerem KRS .................... NIP REGON
reprezentowana przez I

zwana w treéci umowy Wykonawca
lub zwanymi J{alcznie Stronami

w rezultacie dokonania przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedura udzielania zaméwiefi przez MWiK Spélka
z 0.0. w Ko1obrzegu (Uchwa1a 134/2019 Zarzadu Spé1‘ki MwiK 2 04.12.2019 r.) zostaia zawarta umowa
o nastepujacej treéci:

§ 1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiqzuje sic-g wykonaé zadanie, ktérego przedmiotem jest

,,Dostawa, montai i uruchomienia trzech krat zgrzebiowych na terenie oczyszczalni éciekéw
w Korzyécienku”, okreélone w szczegc’fiowym opisie zaméwienia, stanowiqcym za1acznik nr 1 do
umowy.

2. Wykonawca gwarantuje. 2e bedace przedmiotem dostawy urzadzenia sq oryginalne, fabrycznie nowe,
naleZytej jakoéci, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych.

3. Wykonawca oéwiadcza, i2 zapozna1 sie, ze wszystkimi warunkami Iokalizacyjno — terenowymi
oraz technicznymi, ktére sq istotne dla wykonania przedmiotu zaméwienia niniejszej umowy i nie wnosi
w tym zakresie 2adnych zastrzeZen.

§ 2
1. Strony niniejszej umowy ustalHy nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzier'I podpisania umowy.
2) Termin dostawy, montaZu i uruchomienia piewvszej kraty — do 7 tygodni od daty podpisania umowy
3) Termin zrealizowania ca+oéci przedmiotu umowy ustala SiQ do dnia: ................... r.. § 3

Do koordynacji spraw zwiazanych z niniejsza umowa Zamawiajqcy wyznacza p. Roberta Rudnickiego.
telefon komérkowy: 533 175 271

§ 4
1. Za podstawe. wykonania przedmiotu umowy w terminach okreélonych w § 2 ust.1 pkt 2 i pkt 3, uznaje

sie podpisanie przez obie strony protokom odbioru dostawy, montaZu i uruchomienia.
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2. Wykonawca dokona zgioszenia o zakoficzeniu realizacji zaméwienia i gotowoéci do odbioru, przed
upiywem terminéw okreélonych w § 2 ust. 1 pkt 2 i pkt 3, przekazujac jednoczeénie Zamawiajacemu
kompiet dokumentéw odbiorowych w tym w szczegolnoéci:
1) rysunki techniczne, schematy podiaczefi,
2) instrukcje obsiugi wjezyku polskim, niezbedne dla prawidiowego uzytkowania i obsiugi
3) karty gwarancyjne urzadzeI‘I.

3. JeZeli w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia to Zamawiajacy
nie odbierze przedmiotu umowy i uzgodni z Wykonawca termin na usuniecie wad.

§ 5
1. Na zabezpieczenie roszczer’I siuZacych na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca wniési

zabezpieczenie naIeZytego jej wykonania w wysokoéci 5% wynagrodzenia ryczaitowego brutto za
przedmiot umowy, tj. kwote ................. 21, w formie gotéwkowej lub wformie polisy
ubezpieczeniowej/bankowej, po uprzedniej akceptacji jej treéci pizez Zamawiajacego.

2. Strony ustalaja, 2e po wykonaniu zaméwienia i odbiorze kor'Icowym przedmiotu umowy, zostanie
zwrécone Wykonawcy 70 °/o wniesionego zabezpieczenia naleZytego jej wykonania, w terminie 30 dni
od daty podpisania protokoiu odbioru kor’Icowego dostawy, montaZu i uruchomienia. Pozostaie 30 %
wniesionego zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy zostanie przeznaczone na pokrycie
roszczer'I z tytuiu gwarancji i rekojmi za wady/usterki i zostanie zwrocone po upiywie okresu gwarancji
i rekojmi w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku ocl wykonawcy.

3. JeZeli w trakcie obowiazywania umowy zabezpieczenie w jakiejkoiwiek czeéci i formie utraci swoja
waZnoéé, wowczas Wykonawca niezwiocznie uzupeini zabezpieczenie do kwoty okreélonej w umowie.
Do tego czasu Zamawiajacy moZe powstrzymaé sie od Swiadczefi. do ktérych jest zobowiazany na
podstawie umowy. co nie bedzie stanowiio zwioki ani opéZnienia Zamawiajacego. JeZeli
zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione to Zamawiajacy jest uprawniony zatrzymaé z piatnoSci
naieZnych Wykonawcy kwote r6wna kwocie brakujacego zabezpieczenia.

§ 6
1. Strony ustalaja. 2e obowiazujaca ich forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest

wynagrodzenie w formie ryczai’tu.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie prace niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy,

r6wnie2 te. ktérych rozmiaru i kosztéw nie moZna byio przewidzieé w dniu zawarcia umowy.
3. Podstawa do wystawienia faktury jest podpisanie przez Strony protokoiu odbioru koficowego dostawy,

montaZu i uruchomienia.
4. Wynagrodzenie ryczaitowe za prawidiowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi..

zi brutto (siownie _zi:.. )
5. Za roboty niewykonane, a wyszczegolnione w szczegoiowym opisie zamowienia wynagrodzenie nie

przysiuguje.
6. Zapiata wynagrodzenia. o ktorym mowa w ust. 4, nastapi przelewem na wskazane przez Wykonawca

konto bankowe, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidiowo
wystawionej faktury (decyduje data wpiywu).

7. Za date dokonania zapiaty uwa2a sie date obciaZenia rachunku Zamawiajacego.
8. .Wykonawca nie mOZe przenieéo wierzytelnoéci lub praw pizysiugujacych mu na podstawie niniejszej

umowy na osoby trzecie.

§ 7
1. Strony ustalaja odpowiedzialnoéé za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie umowy w postaci kar

umownych.
2. Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kary:

1) 2a przekroczenie ktoregokoiwiek z terminéw okreélonych w § 2 ust. 1 pkt 2 i pkt 3, w wysokoéci
0,1 % wynagrodzenia ryczaitowego brutto za kaZda rozpoczetq dobe zwioki,



M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
momma 8ITOI2021

2) za opéZnienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji
w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia rycza’rtowego brutto za kaq rozpoczeta dobe zwioki, liczona
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad

3. Ka2da ze stron zap+aci kare umowna. w wysokoéci 10% wynagrodzenia ryczaflowego brutto za
odstapienie od umowy z jej winy.

4. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupemiajqcego na zasadach ogolnych,
0 He wartoéé zastrzeZonych kar nie pokrywa wartoéci szkody, a tak2e w przypadkach dla ktérych kar
umownych nie zastrzeZono.

5. Wykonawca wyraZa zgode na potracenie przez Zamawiajqcego kar umownych, z faktur wystawianych
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

6. taczna wartoéé wszystkich kar umownych nie moZe przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego
brutto.

§8
1. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji i rekojmi na caiy przedmiot umowy na okres

...... miesiecy, Iiczony od daty podpisania protokoiu odbioru koficowego dostaw, montaZu
i uruchomienia.

2. Gwarancja i rekojmiq objete sa wszystkie prace. urzqdzenia i materiaw, jakie zostaJy uZyte do
wykonania przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazany jest do bezpfatnego usuniecia wszelkich
usterek/wad w terminie 24 h od dnia powiadomienia przez Zamawiajqcego w formie mailowej
o zaistanieniu wady/usterki. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) bedzie przekazane mailem.

4. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania usterek/wad i nieusuniecia ich przez
Wykonawca; w wyznaczonym umowq terminie, Zamawiajqcy ma prawo zlecié ich usuniecie innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac plzy tyrn prawo wynikajqce z gwarancji i rekojmi
oraz moZe naliczyé Wykonawcy kary zapisane w § 7 ust. 2 pkt 2.

5. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny przez okres trwania gwarancji z zapewnieniem czeéci
zamiennych.

6. Naprawa w okresie trwania gwarancji wyd¥u2y okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich
naprawy.

§ 9
1. NiezaleZnie od wypadkéw wymienionych w treéci Ksiegi Ill tytum XV Kodeksu cywilnego kazdej ze Stron

przysmguje prawo odstqpienia od umowy w przypadku udowodnionego. raZacego naruszenia przez
druga Strong podstawowych postanowiefi umowy na zasadach opisanych niZej.

2. Zamawiajqcemu przy51‘uguje prawo odstqpienia 0d umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujqcej, 2e wykonanie umowy w cabéci lub

w jej czeéci nie leZy w interesie publicznym, czego nie moZna by’to przewidzieé w chwili jej zawarcia,
2) z winy Wykonawcy. gdy zostanie wszczete postepowanie zmierzajqce do og+oszenia upadioéci,

rozwiqzania firmy Wykonawcy lub zostanie z¥oZony wniosek o ogfoszenie upadioéci Wykonawcy lub
oSwiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego,

3) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wydany w trybie administracyjnym lub cywilnym nakaz zajecia
majatku Wykonawcy,

4) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystapi do realizacji przedmiotu umowy terminie bez
uzasadnionych przyczyn lub przewvie prace i niezw’tocznie nie wznowi ich pomimo wezwania
Zamawiajacego.

4. Wykonawcy przys+uguje prawo odstapienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw, jeieli Zamawiajacy:
1) odmawia odbioru dostawy lub odmawia podpisania protokdu odbioru, bez wskazania uzasadnionej

przyczyny,
2) nie wywiqzuje sie z obowiazku zap’taty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego

miesiaca od up%ywu terminu na zap¥ate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.
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5. Oéwiadczenie o odstqpieniu od umowy nale2y zbé drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem
niewaZnoéci - oéwiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie.

§ 10
1. Zmiana postanowier’I zawartej umowy moZe nastapié za zgodq obu stron, wyraZona na piémie w formie

aneksu do umowy, pod rygorem niewaZnoéci takiej zmiany.

2. Zmiana umowy nastapié moZe z inicjatywy Zamawiajqcego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie
drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawieraé:
1) opis zmiany ijej charakter.
2) uzasadnienie zmiany wraz z jej udokumentowaniem,
3) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoficzenia umowy.

3. NiezaIeZnie od powszego, Zamawiajqcy i Wykonawca dopuszczaja moZliwoéé zmian redakcyjnych
umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

§ 11
1. Strony umowy doloZa wszelkich starafi w celu rozstrzygniecia ewentualnych sporéw droga polubownq.

2. W przypadku braku rozwiazafi polubownych spory wynik1e na tle realizacji niniejszej umowy bedzie
rozstrzygal Sad w¥aéciwy rzeczowo ze wzglc-gdu na siedzibe Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego

§12
Niniejsza umowe. sporzqdzono w 2 jednobtzmiqcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

Zaficznik do umomz

1. Opis przedmiotu zaméwienia.


