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

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

nie przekraczajacej kwoty 5.350.000 euro.
1. Nazwa postepowania: Robota budowlana

Przedmiot zaméwlenia: ,,Wykonanie instalacji dezodoryzacji i wentylacji na oczyszczalni éciekéw
w Korzyécienku”

Numer postepowania: 10ITOI2021

2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:
lmie i nazwisko: Monika Majewska Dnia — 08.09.2021 r.

A

Podpis: \Q‘W
3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii pod wzgledem technibznym:

. . . _ . . . 1.76.;IITIIQ l nazwusko. Robert Rudnicki a n n / Dnia .. ..09.2021 r.
Podpis:

M
4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zaM‘I‘efizii?

Imie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy WE - (.13 09.2021 r.
Podpis:

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii [/r /9
Imie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski - Wfigfiqfim Dnia - (“09.2021 r.
Podpis: Je l glkowsk‘l

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzy: // ""“'
Imie, i nazwisko: Pawei Hryciéw — Prezes zgfiafigggaigs ZAflLA‘UDnia - 05 09.2021 r.
Podpis: mwiK Sp. z 011/“ “f““w

Paw WW
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Rozdzial 1. ZAMAWIAJACY:

1. Nazwa i adres: ,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp61ka z ograniczonq odpowiedzialnoécia,
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Ko1obrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie, telJfax. +48 94 306 74 27.
REGON 330263149, NIP 671 -00-1 2-257.

2. Adres strony internetowej Zamawiajqcego: www.bip.mwik.kolobrzeg.g|
3. Oga‘oszenie o wszczeciu postepowania zostato zamieszczone na stronie internetowej

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

Rozdziat 2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzonejest na zasadach okreélonych Procedurq
udzielania zaméwier‘n przez MVWK Sp. z o. o. w Ko1obrzegu - Zaiacznik nr 1 do Uchwaly Nr 134l2019
Zarzqdu Spéfiki MVWK Sp. z 0.0. w Ko+obrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

,,Wykonanie instalacji dezodoryzacji i wentylacji na oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku”.
Postepowanie nr 10fl'0l2021

Rozdziai 4. INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:

Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania beda
przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé charakter
pisemny. faksu lub forme, elektroniczna. Przed terminem sk1adania ofert Wykonawcv winni zapoznac': sie
z treéciq ewentualnych odpowiedzi lub wyjaénier'I albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie z ca1oécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5. OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sk+ada sis; w formie pisemnej.
2. Peinomocnictwo do godgisania ofer_ty winno byé do1aczone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokumentéw zalaczonych do oferty (np. z odpisu z KRS. zaéwiadczenia o wpisie do ewidencji
dzia1alnoéci gospodarczej). Peinomocniotwo winno byé do’raczone w oryginale lub kopii poéwiadczonej
notarialnie, bad: przez jego wystawce.

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

,,Wykonanie instalacji dezodoryzacji i wentylacji na oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku”
Postgpowanie nr 10ITOI2021

Nie otwieraé przed 29.09.2021 r. godz. 1300

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany lub wycofao Z1020na oferte przed up1ywem terminu sk1adania
ofert.

5. Oferta jestjawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli Wykonawca nie p62niej n12
w terminie sk1adania ofert zastrzeg’r, 2e nie moga one byé udostepniane.

Rozdzial 6. OFERTY czaécnowe:
Oferta musi obejmowao ca’roéé zaméwienia, nie dopuszcza sie sk1adania ofert czeéciowych.

RozdziaI 7. OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwoéci z1oZenia oferty przewidujacej odmienny nit okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdziat 3. 01°13 WARUNKOW UDZIALU w POSTEPOWANIU ORAZ sposoau DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy speiniaja nastepujace warunki

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

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

d) sytuacji ekonomicznej ifinansowej.

Rozdzia} 9. INFORMACJA 0 OéWlADCZENIACH I DQKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
Wykonawca za1qczy nastepujace dokumenty potwierdzajace spemienie warunkéw udzia1u
w postopowaniu o udzielenie zaméwienia:
1. Formularz oferty— zaiacznik nr 1 do SWZ.

Podpisany szczego+owy opis zaméwienia - za1‘qcznik nr 2 do SWZ.
Podpisane oéwiadczenie o akceptacji projektu umowy — zacznik nr 3 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy za’tacznik nr 4 do SWZ.
Oéwiadczenie o spetnieniu warunkéw udzia¥u w postepowaniu — zalacznik nr 5 do SWZ.
Wykaz robot — zatacznik nr 6 do SWZ.
Zaiaczona do oferty koncepcja realizacji przedmiotu zaméwienia.
Aktualny odpis z Maéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia1alnoéci
gospodarczej potwierdzajqce prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym i stwierdzajqce,
2e zakres jego dziatalnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a taKZe wskazujqce osoby upowaZnione
do reprezentowania Wykonawcy —- wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed terminem sk¥adania
ofert.

9. Op1acona Polisa. a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, 2e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia1alnoéci. Wykonawca
przedstawi polise, odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wylzqdzone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zadania, powsta1e w zwiazku z realizacja zadania okreélonego
w umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé zioZonej oferty Wykonawcy na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

10.W przypadku, gdy oferta Wykonawcy zostanie wybrana do realizacji, Zamawiajqcy Zelda wniesienia
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy w formie wp1aty pienieZnej lub polisy gwarancji
zabezpieczenia roszczefi z tytu’tu niewykonania lub nienale'zytego wykonania umowy i kar umownych
(wystawione od dnia podpisania umowy), wed1ug za1aczonego wzoru Iub na warunkach Wykonawcy
po uprzedniej akceptacji wzoru polisy przez Zamawiajqcego - za1acznik nr 7 do SWZ.

11.2amawiajacy zada przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawca kserokopia dokumentu bodzie nieczytelna lub bedzie budzié
wqtpliwoéci co dojej prawdziwoéci, a Zamawiajqcy nie bedzie mog1sprawdziéjej prawdziwoéci w inny
sposéb.

12.2amawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie 2102yli dokumentéw
potwierdzajqcych spelnienie warunkow udziatu w postepowaniu, do uzupemienia tych dokumentow
w okreélonym terminie.

Rozdziat 1o. WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
Wykonawcy mogq wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zamowienia.

Rozdzial 11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizac zamowienia. w tym

dostarczenia przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca beds! prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towardw i usmg zgodna z ustawa o podatku

VAT i podatku akcyzowym.
RozdziaI 12. OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY:
Oferty spetniajqce wymagania formalne okreéione w niniejszej instrukcji zb20ne przez Wykonawcow nie
podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wed1ug poniZszych kryteriow i wag:
Cena oferty - 1 00%
Wtym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji koficowej 1 pkt.
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Sposéb dokonywania oceny wg wzoru:
C = On : Cb x 100 pkt, gdzie:
Cn - cena najniisza,
Cb - cena badana.

Najkorzystniejsza oferta jest oferta, ktéra uzyska w prowadzonym postepowaniu najwiekszq Iiczbe
punktéw.

Rozdziat 13. WADIUM jest wymagane

1.

2.

P?
"

F”

Wykonawca przystepujacy do postepowania obowiazany jest do wniesienia wadium w kwocie
2.000,00 zt (slownie: dwa tysiqce zlotych 00/100)
Wadium moZna wnieéé w pieniqdzu. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczednoéciowo-kredytowej. gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniqdzu naIeZy wptacié na rachunek: 59 1240 6654 1111 0000 4968 3385
Bank Pekao SA llo Kolobrzeg
Oryginat dokumentu (gwarancji, poreczenia itp.) naleZy dotsczyé do oferty.
Do ofert naIeZy dotaczyc’: dowéd wniesienia wadium, o ktérym mowa w pkt. 1 lub kopie potwierdzenia
dokonania przelewu — w przypadku wniesienia wadium w pieniadzu.

. Zamawiajacy niezwtocznie zwraca wadium. jeZeIi:
1) uplynat termin zwiazania oferta,
2) zawarto umowe,
3) uniewaZniono postepowanie. a protesty zostaty ostatecznie rozstrzygniete lub uptynat termin ich

wniesienia,
4) Wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert— niezw’rocznie po ztoZeniu

pisemnego wniosku o zwrot wadium,
5) Wykonawcy, ktéry zostat wykluczony z postepowania bad: ktérego oferta zostata odrzucona —

niezwlocznie po ztoZeniu pisemnego wniosku o zwrot wadium. przy czym ztoZenie takiego wniosku
jest rewnoznaczne ze zrzeczeniem sie przez Wykonawce,I prawa do wniesienia sprzeciwu.

6) JeZeIi wadium wniesiono w pieniadzu. Zamawiajacy zwraca je na wskazany rachunek Wykonawcy,
po otrzymaniu wniosku z podaniem numeru konta, na ktore ma byo zwrécone.

Wadium przechowywanie jest na nieoprocentowanym rachunku.
Zamawiajqcy zatrzymuje wadium, jeZeIi Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:
1) odmowit podpisania umowy na warunkach okreélonych w ofercie,
2) zawarcie umowy state sie niemoZIiwe z przyczyn leZacych po stronie Wykonawcy.
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupetnienia oferty nie ztoZyt dokumentow lub

oéwiadczefi potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu albo petnomocnictw.
chyba 2e udowodni, i2 wynika to z przyczyn nielecych po jego stronie.

RozdziaI 14. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy ztoZona oferta wynosi do 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert. .

ROZDZIAL 15. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:
Miejsce: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kotobrzeg.

Termin: Oferte naleZy ztoZyé do dnia 29.09.2021 r. do godz. 130°

Rozdzial 16. SESJA OTWARCIA OFERT:
Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego.

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

1.
2.

Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.
Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie. ktorego cztonkowie
Komisji dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami okreslonymi
opisie przedmiotu zaméwienia i specyfikacji.
Oferta Wykonawcy, ktory zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postepowania, nie bedzie
rozpatrywana.
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4. Oferta zostanie odrzucona. jeieli:
a) nie jest zgodna z treécia SWZ,
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktére prowadzone jest postepowanie,
c) zostaia podpisana przez osoby nieuprawnione,
d) jej zioZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji.

Rozdziat 18. NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcalami.

ktérzy zioZyli oferty, osobno dla kazdej z czeéci zaméwienia.
2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy zioZyli oferty w niniejszym postepowaniu do ztoZenia ofert

dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji ceny oferty.
3. Wykonawcy, ktérzy przystapiq do negocjacji ceny oferty, mogg 210216 ofer_ty ostateczne z ceng niZSz_a_

od ceny gierwotnei.
Rozdziai 19. UDZIELENIE ZAMéWIENlA:
1. Zamawiajqcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiaia najkorzystniejszy

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

zaméwienia podajqc nazwe (firme) i adres Wykonawcy, kt6rego oferte wybrano oraz jej cenelwartoéé.
3. Zamawiajapy zastizega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajacej z treéci wybranej oferty.
Rozdziat 20. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1. Zamawiajacy moZe uniewaZniC postepowanie, bez podania przyczyn. na kazdym etapie postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wade uniemozliwiajqca zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia rewnoczeénie

wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.
Rozdziat 21. SPOSOB UDZIELANIA WYJAéNIEN DOTYCZACYCH SWZ:
1. Wykonawca moZe zecié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwtocznie udzielié wyjaénien, jednak nie poZniej mi:
4 dni przed uptywem terminu skiadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaSnienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wpiynqt do Zamawiajacego nie p62niej niz do godz.15.00 w dniu,
w ktOrym uptywa poiowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.

2. Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania Zrodia
zapytania.

3. Zamawiajqcy moZe w kazdym czasie, przed upiywem terminu do skiadania ofert, zmodyfikowaé treéé
specyflkacji warunkéw zamowienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.

4. Kontakt pod wzgledem proceduralnym: e—maii: przetargi@mwik.kolobrzegpl,
5. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujq

e-maillpisemnielfakseml. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomocq teiefaksu uwaZa sie za zioZone w terminie, jeZeli ich treéc': dotaria do adresata przed uptywem
terminu.

6. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przestanie doiaczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZnionq
do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajqcego.

Rozdziat 22. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zostaty okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym ni2 8 dni od dnia przekazania

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

Rozdziai 23. POUCZENIE o SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1. Odwoianie przysiuguje Wykonawcom, wyiqcznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci Zamawiajacego

podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci, do ktérej Zamawiajqcy
jest zobowiazany na podstawie Procedury.
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9°
Odwdanie przysmguje wacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spemienia
warunkow udzialu w postepowaniu.

. Odwo#anie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajqcego stanowiacej podstawe jego wniesienia. jeZeli zostefly
przes#ane faxem lub drogq elektronicznq, albo w terminie 8 dni jeZeli zostaly doreczone w inny sposéb.
Wniesienie odwo%ania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwdanie wnosi sie wytacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu SpéIki ”Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéflki z ograniczona odpowiedzialnoécia
w Kobbrzegu.
Odwo¥anie powin no wskazywaé zaskarzonq czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej zarzuca
sie niezgodnoéé z przepisami Procedury. zawieraé zwiez#e przedstawienie zarzutow, okreélaé qanie
oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwo§ania.
Odwotanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajqcego.
Rozpatrujqc odwo{anie Prezes Zarzadu Spc’flki moZe je uwzglednié lub odrzucié.
Informacje o odrzuceniu odwdania Zamawiajqcy przesy#a Wykonawcom, ktorzy uczestniczyli
w postepowaniu.
Od decyzji Prezesa Zarzadu Spéiki rozstrzygajacej odwolanie nie przys¥uguja dalsze Srodki
odwobwcze.

Rozdzia} 24. OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:

1.

2.

Niezwbcznie po rozstrzygnieciu postepowania. Wykonawca, ktérego oferte wybrano do realizacji,
zostanie zawiadomiony (e—mail) 0 dokonanym wyborze.
Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zaiqcznik nr1 do SWZ

..............dnia ...... 09.2021 rnazwa (firma) Wykonawcy
...............................................................

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

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

Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
SpéIka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kolobrzeg

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ
,,Wykonanie instalacji dezodoryzacji i wentylacji na oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku”

Nawiqzujqc do ogloszenia w postepowaniu nr 10/1'0/2021.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia okreélonego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SW2),
projekcie umowy oraz szczegéiowym opisie zaméwienia za wynagrodzeniem ryczaitowym
w cenie: zi netto + naleZny podatek VAT = tj. brutto,
Siownie brutto: ..
1. Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie z SVVZ i szczegoiowym opisem zamowienia i uznajemy sie. zazwiqzanych z okre§lonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
2. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiqzanych niniejszq oferta na okres 30 dni.
3. Udzielamy ....miesiecznej gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urzadzenia.
4. Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zaméwienia

i dysponujemy odpowiedniq kadra, uprawniona do jego wykonania.
5. Oéwiadczamy, 2e zawarty 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 Zamawiajqcego.

Zaiacznikami do niniejszej oferty sq:

" 'Bé'oifiié'éébiigf )S's'éiii usawgz'aiaayei' ' " '
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Przedmiotem zaméwienia jest dostawa i montaz systemu eliminacji z powietrza zwiqzku
odorowego H23, przy uZyciu absorberéw wypetnionych specjalnie formowanym i chemicznie
przygotowanym z1oZem z wegla aktywnego dedykowanym do H23. Zastosowane absorbery moga byc
w postaci konteneréw lub kolumn wraz z wbudowanymi urzqdzeniami odpowiedzialnymi za przebieg
procesu.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwiqzafi i absorberéw pod warunkiem uzyskania
efektéw opisanych w dalszej czeéci.

1.

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMéWIENIA
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SZCZEGCLOWY OPIS ZAMCWIENIA

,,Wykonanie instalacji dezodoryzacji i wentylacji na oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku”

Pomieszczenia podlegajqce dezodoryzacji:
a. pomieszczenie ”skratek”.
b. pomieszczenie techniczne,
c. hala krat,
d. komora wlotowa Sciekéw,
e. pompownia éciekéw dowoZonych.

. Dane kubaturowe pomieszczefi do koncepcjildoboru

Zalqcznik nr 2 do SWZ

Powierzchnia Wysokoéé Kubatura Krotrfoéé
Pomieszczenie ' pomieszczenia pomieszczenia pomieszczenia WW?“ Uwagi

(W) (m) (m) 9°“? ”.2
co najmme]

Pomieszczenie *
skratek 46,2 5,1 209,4 3

Pomieszczenie ..
techniczne 46’2 5’1 209’4 3
Hala krat
rzadkich 116,6 7,5 910,7 3*
wraz z kana1ami

Komora wlotowa 43,4 2,6 1 10,7 8* przykryta

Pompownia
Sciekéw 8,1 4,4 35,64 4*
dowoZonych

*parametr podlegajacy weryfikacji przez Wykonawce

. Zaioione parametry wejéciowe do koncepcjildoboru technologii

Koncentracja substancji zapachowych na
wlocie

H28 550 ppm [zwykle]*

Koncentracja chwilowa substancji
zapachowych na
wlocie

Has 5 200 ppm [chwilowo]*

Obciqnie eksploatacyjne 24l24h przez 7I7 dni.
*parametr podlegajqcy weryfikacji przez Wykonawcg

Oczekiwany poziom skutecznoéci proponowanych rozwiqzafi:
a. redukcja stQ-Zenia H28 do wartoéci:

- NDS 7 mg/m3 tj. 5,03 ppm
- NDSCh 14mgfma tj.10,07 ppm
- nie mniej ni2 95%
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5. lnne zaloienia do wykonania koncepcji/doboru :
a. nale2y w mozliwie jak najwiekszym stopniu zweryfikowaé i wykorzystaé do realizacji zadania

istniejaca instalacje wentylacji w w/w obiektach,
b. nowe urzqdzenia mogq byé ziokaiizowane w pomieszczeniach podlegajacych dezodoryzacji lub

w ich sqsiedztwie (na zewnatrz pod warunkiem pizygotowania miejsca posadowienia urzqdzeri
np. piyt drogowych),

c. koncepcja/dobér powinny uwzglednié zapewnienie wymuszenia ruchu powietrza
o parametrach niezbednych do pokonania oporéw zastosowanego zioia i instalacji
dolotowej/wylotowej.

d. zastosowane do wykonania filtréw i urzadzer'i towarzyszacych materiaiy powinny odznaczaé sie
peinq chemoodpornoéciq, biorac pod uwage warunki otoczenia tj. UV, HzS, dziaianie soii (strefa
odziaiywania morza),

e. Wykonawca zapewni peiny zakres dostawy potrzebnych do realizacji przedmiotu zamowienia
urzadzer‘i oraz ich profesjonalny montaz.

6. Zakres zioionej oferty:
a. Zamawiajqcy wymaga przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej w celu:

/ zapoznania sie Wykonawcy ze stanem istniejqcej infrastruktury i urzadzer‘i pod katem
ewentualnej moZliwoéci wykorzystania do realizacji przedmiotu zaméwienia,

I weryfikacji warunkow wykonania oferty ,wykonania/weryfikacji niezbednych badari, pomiaréw
w celu zaproponowania koncepcji/doboru

/ uzyskania przez Wykonawce od Zamawiajqcego wszelkich dodatkowych informacji
dotyczqcych warunkow realizacji przedmiotu zaméwienia.

b. Zamawiajacy wyznacza termin wizji iokainej na dzieri 21.09.2021 r. w godz. 9°“ - 13°”
0. w oparciu o wiadomoéci pozyskane w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej, Wykonawca wraz

z ofertq przedstawi koncepcji; realizacji przedmiotu zaméwienia zawierajaca:
\/ zaproponowana metode eliminacji zwiazku odorowego H23, powodujacego uciaZliwoéé

zapachowa.
v’ rodzaj zastosowanych filtréw i wkiadéw filtracyjnych,
/ sposob wykorzystania istniejacych instalacji wentylacji oraz ewentualne ich dostosowanie lub

wymiany w celu realizacji przedstawionej koncepcji np. wentylatory dobrane na opory i przepiyw
zgodny z wymogami nowej instalacji,
propozycje/wykaz zastosowanych materiaiow i armatury. dostosowanej do panujacych na
oczyszczalni warunkéw (H28, zasolenie ),
rysunki techniczne urzqdzefi i podiaczefi,
kosztorys inwestorski,
analizy trwaioéci wypeinienia ze wzgledu na érednie obciqnia,
prognozowane zuZycie wypeinienia w okresie 3 lat dla poszczegolnych pomieszczen wraz z
kosztami rocznymi oraz kosztami utylizacji wypeinienia.
wykaz prac zwiazanych instalacja wodno—kanalizacyjnq i elektryczna, ktére Zamawiajacy moZe
wykonaé we wiasnym zakresie, z podaniem dokiadnych wymagafi co do rozmieszczenia,
przebiegu izamontowanych urzadzer‘n.

\
\
\
\

\
'\

7. Wymagania dodatkowe:
a. przeprowadzenie szkolenia pracownikéw w zakresie obsiugi, konserwacji zainstalowanych

urzadzefi,
b. wykonanie i dostarczenie instrukcji i DTR linstrukcje i DTR wjezyku poiskim
c. wykonania dwéch badar’l skutecznoéci zainstalowanych systemow, celem potwierdzenia

uzyskania parametréw opisanych w pkt 4, ppkt a
/ badanie pierwsze po okresie 1 miesiaca od daty podpisania protokoiu odbioru kor'icowego,
f badanie drugie po okresie 1 roku od daty podpisania protokoiu odbioru koricowego;
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d. uzyskanie w imieniu Zamawiajqcego wszystkich koniecznych do realizacji zadania uzgodniefi.
decyzji oraz dokonania niezbednych nszefi realizacji robét, zgodnie z obowiqzujqca ustawq
Prawo Budowlane

8. Uwagi:

a. czas realizacji zadania: do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
b. Wykonawca udzieli minimum 24 miesiecznej gwarancji na wykonane prace i zamontowane

urzqdzenia.
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Zatqcznik nr 3 do SWZ

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

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

Oéwiadczenie o akceptacji przez Wykonac projektu umowy

Skbdajac oferte w postepowaniu nr 10/T0/2021 na:
,,Wykonanie instalacji dezodoryzacji i wentylacji na oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku"
oéwiadczam, 2e:

1. Akceptuje bez zastlzeZer') projekt umowy przedstawiony w SW2
2. Umowe zobowiazuje sie zawrzeé w miejscu i terminie, jakie zostanq wskazane przez Zamawiajqcego.

podpis Wykonawcy
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

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

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

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

OéWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW D0 WYKLUCZENIA WYKONAWCY
,,Wykonanie instalacji dezodoryzacji i wentylacji na oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku”

Oéwiadczamy. :e w stosunku do Firmy. ktora reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu
niespemienia warunkéw w szczegélnoéci:
1. Firma, ktc’ara reprezentujemy nie wyrzadzHa szkody, nie wykonujac zamowienia lub wykonujqc je

nienaleZycie, a szkoda ta zostaia stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomoao sis,- w okresie 3
lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.

. W stosunku do Firmy. ktOra reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogJoszono upadbéci,
zwyjatkiem sytuacji. gdy po ogbszeniu upadbéci doszIo do zawarcia uk%adu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk#ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upacflego.
Firma. ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op{at lub sk’radek na ubezpieczenia
spo’reczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia,
odroczenia. roz’lOZenia na raty zaleg{ych p#atnoéci lub wstrzymania w caméci wykonania decyzji
Maéciwego organu.

. Osoby reprezentujace firme nie zosta’ry prawomocnie skazane za przestepstwo pope+nione w zwiazku
z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace
zarobkowq. przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popemione w celu osiqgniecia korzyéci matkowych,
a takZe za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziaiu w zorganizowanej grupie albo zwiazku
majqcych na celu popemienie przestepstwa lub plzestepstwa skarbowego.
W stosunku do Firmy. ktéra reprezentujemy Sad nie orzem zakazu ubiegania sing O zamowienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groibq
kary.
Nie jesteémy powiqzani kapitabwo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajqcym w szczegélnoéci na:
3) uczestniczeniu w space, jako wspélnik spékki cywilnej lub spé’tki osobowej;
b) pemieniu funkcji czbnka organu nadzorczego Iub zarzadzajqcego, prokurenta, peinomocnika.

... "kibanééfiééh'iéhg}'b'fi'e'aéiéwiéiéi JigiiééHéwéyj
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Zacznik nr 5 do SWZ

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

OSWIADCZENIE O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
,,Wykonanie instalacji dezodoryzacji i wentylacji na 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, Ze speMiam Warunki udziaiu w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dziablnoéci zawodowej, o ile wynika toz odrebnych przepiséw,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) zdolnoéci technicznej lub zawodowej.

(upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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pema nazwa wykonawcy
.....................................................

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

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

WYKAZ ROBOT
.,Wykonanie instalacji dezodoryzacji i wentylacji na oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku”

Zahcznik nr 6 do SWZ

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

Wykaz minimum dwéch, zrealizowanych w ciagu ostatnich 5 lat robét, polegajacych na wykonaniu instalacji

dezodoryzacji i wentylacji, a jeZeli okres prowadzenia dzia¥alnoéci jest krétszy - 1 roboty.
Doéwiadczenie w realizacji obiektéw nale2y udokumentowaé referenciami wystawionymi przez pod mioty
na rzecz ktérych roboty by’ty realizowane.

L.p. Nazwa i rodzaj zaméwienia
oraz zakres robét

wartoéé prac
powierzonych
Wykonawcy

czas realizacji (naleiy
podaé daty)

poczqtek koniec

nazwa i adres
Zamawiajqcego

zalqczone
dokumenty

TAKINIE

podpis osoby loséb/ upowaZnionej/nych
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Zatqcznik nr 7 do SWZ
WZOR GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Gwarancja naleZytego wykonania umowy i usuniecia wad lub usterek
Nr z dnia

1. W zwiqzku z umowa o roboty budowlane nr ktéra zostanie zawarta pomiedzy
£11555 ‘aéiéj';'z'566wi§z'a}i§rfité ;'Miéj§kié'waaaeiL-4§i'i 'kéfiéli‘zée'jéj'éaié 626.” 1;; 'kais'b'r'z'égh'ééiééibé:78-100 Kotobrzeg, ul. Artyleryjska 3 zwane dalej ,Beneficjentem”, ktérej przedmiotem jest:
zwana dalej ,,umowa1”

zwane dalej "Gwarantem", gwarantuje Beneficjentowi nieodwotalnie i bezwarunkowo, na zasadachprzewidzianych w niniejszej gwarancji. zaptate za powstate w okresie waZnoéci gwarancji,zobowiazania Zobowiqzanego, wynikajqce z umowy , w tym kar umownych wraz z odsetkamiustawowymi za opéZnienie.
1) do wysokoéci: PLN (stownie: ......00/100) w przypadku niewykonania lubnienaleZytego wykonania przedmiotu umowy,
2) oraz do wysokoéci: ........ PLN ( stownie: ...........00/100) w przypadku nie usuniecia lubnienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad lub usterek powstatych w przedmiocie umowy.2. KaZda wyptata z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnoéé Gwaranta o te kwote.3. Niniejsza gwarancja jest waZna:
1) od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotemodbioru stwierdzajqcym naleZyte wykonanie przedmiotu umowy, nie dtuZej jednak niz do dnia.. - w zakresie roszczen z tytutu niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotuumowy, oraz
2) od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem odbioru stwierdzajqcymnaleZyte wykonanie przedmiotu umowy. do dnia .. . ..r. — w zakresie roszczefi z tytutu nieusunieciatub nienaleZytego usuniecia wad Iub usterek powstatych w przedmiocie umowy.
4. Beneficjent zobowiazany jest zgtosié w terminie waZnoéci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6,Zadanie zaptaty. pod rygorem odmowy wyptaty éwiadczenia z gwarancji.
5. VWptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwarantakompletnego Zadania zaptaty.
6. Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi na pierwsze pisemne zadanie zaptaty zawierajece kwoteroszczenia, pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentéw:1) w przypadku niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy:
a) dokumenty potwierdzajace, 2e osoby, ktore podpisaty Zadanie zaptaty w imieniu Beneficjentauprawnione sq do jego reprezentowania,
b) oéwiadczenie, 2e Zedana kwota jest nalezna z tytutu Gwarancji w zwiqzku z niewykonaniem tubnienateZytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowiezanego.
2) w przypadku nieusuniecia lub nienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad lub usterekpowstatych w przedmiocie umowy:
a) dokumenty potwierdzajace, Ze osoby, ktére podpisaty wezwania do zaptaty w imieniu Beneficjentauprawnione sq do jego reprezentowania,
b) kopia obustronnie podpisanego koficowego protokotu odbioru stwierdzajqcego naIeZyte wykonanieprzedmiotu umowy,
c) oéwiadczenie Beneficjenta, 2e pomimo pisemnego wezwania Zobowiazany nie usunat w terminie wadlub usterek powstatych w przedmiocie umowy i w zwialzku z tym 2qdana z tytutu gwarancji kwota jestmu naleZna.
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7. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i ca#kowicie w przypadku:

1) niewykonania Iub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy z upiywem ostatniego dnia terminu
okreélonego w ust. 3 pkt 1),

2) nieusuniecia lub nienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad lub usterek powstatych w
przedmiocie umowy z upfywem ostatniego dnia terminu okreélonego w ust. 3 pkt 2),

3) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiazafi przewidzianych w gwarancji, przed
upiywem terminu waznoéci gwarancji,

4) gdy éwiadczenia Gwaranta z tytum niniejszej gwarancji w zakresie niewykonania lub nienaleZytego
wykonania przedmiotu umowy, osiagnew kwote wskazanq w ust. 1 pkt 1),

5) gdy Swiadczenia Gwaranta z tytuiu niniejszej gwarancji w zakresie nieusuniecia Iub nienaleZytego
usuniecia wad lub usterek powsta’rych w przedmiocie umowy osiqgnay kwote wskazana w ust. 1 pkt.
2).

8. Gwarancja zabezpiecza zobowiqzania Zobowiazanego, okreélone w ust. 1, zgodnie z treécia umowy,
z dnia wystawienia gwarancji.

9. Spory mogqce wyniknac': przy wykonywaniu postanowieh niniejszej gwarancji rozstrzygane beda przez
sad wiaéciwy dla siedziby Beneficjenta.

10.Beneficjent nie moZe dokonaé przelewu wierzytelnoéci z tytuiu niniejszej gwarancji lub obciaiyé 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 Zobowiazany oéwiadczam, Ze treéé niniejszej gwarancjijest zgodna ze zfoionym przeze mnie w dniu
................... wnioskiem o udzielenie gwarancji.

Zobowiqzany
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Zaiacznik do SWZProjekt - Umowa o roboty budowiane 10/1'012021

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

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéikq z ograniczona odpowiedzialnoéciq z siedzibaw Koiobrzegu, ul. Artyleryjska 3, wpisanq do rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowyw Koszalinie IX Wydziai Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000169262NIP: 671-00-12-257 REGON: 330263149. ktéra reprezentuje:
Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwana w treéci umowy Zamawiajqcym,
a:

9595.}; 'ag'éajg's't'ru‘529053505;559155235435r}; gas E46530; LBJ ' "numerem KRS NIP ........................... , REGON
reprezentowana przez :

zwana w treéci umowy Wykonawca
lub zwanymi iqcznie Stronami

w rezultacie dokonania przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzeniapostepowania o udzielenie zamowienia zgodnie z procedure; udzielania zaméwien przez MWiK Spéika20.0. W Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spoiki MwiK 2 04.12.2019 r.) zostaia zawarta umowao nastepujqcej treéci:

§ 1
1. Zamawiajacy zieca, a Wykonawca zobowiazuje sie wykonac’: zadanie, ktérego przedmiotem jest,,Wykonanie instalacji dezodoryzacji i wentylacji na oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku”.okreélone w szczegoiowym opisie zaméwienia stanowiacym zaiacznik nr1 do umowy oraz w zaiaczonejdo oferty Wykonawcy koncepcji, stanowiacej zaiacznik nr 2 do umowy.2. Wykonawca oSwiadcza, 2e posiada odpowiednia wiedze, doéwiadczenie i dysponuje stosownq bazqdo wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oéwiadcza. 2e przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami wspéiczesnejwiedzy technfcznej, z zachowaniem naIeZytej starannoéci, wysokiej jakoéci u2ytych materiaiowi obowiqzujacymi normami braniowymi oraz przepisami prawa.

§ 2
1. Termin rozpoozecia przedmiotu umowy ustala sie na dziefi zawarcia umowy.2. Termin zakoficzenia przedmiotu umowy ustala sie na 8 tygodni od daty podpisania umowy, tj. do dnia

3. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie okreélonym w ust. 2, uznaje sie podpisanieprzez obie Strony protokoiu odbioru koficowego.

§ 3
1. Wykonawca oéwiadcza, 2e zapoznai sie z opisem plzedmiotu zaméwienia. zapisami SWZ oraz niewnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca oéwiadcza, i2 podczas wizji lokalnej w miejscu realizacji zadania, zapoznai sie zewszystkimi warunkami lokalizacyjno — terenowymi oraz technicznymi, ktére sq istotne dla wykonaniaprzedmiotu zaméwienia niniejszej umowy i nie wnosi w tym zakresie Zadnych zastrzeZen.
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3. Wykonawca zobowiazuje sie do pozyskania wszelkich koniecznych uzgodnier'i, decyzji oraz dokona

niezbednych zgioszefi realizacji robét (jeéli bedq wymagane) zgodnie z obowiazujacq ustawq Prawo

Budowlane.

4. Wykonawca oéwiadcza, 2e posiada zdolnoéci, doSwiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowai

personelem posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu

umowy z naleZyta starannoécia.

5. Wykonawca zobowiqzuje sie do przeprowadzenia szkolenia pracownikow w zakresie obsiugi

i konserwacji zainstalowanych urzadzer'i.

6. Wykonawca zobowiqzuje sie do wykonania dwéch badafi skutecznoéci zainstaiowanych systeméw,

celem uzyskania parametrow opisanych w pkt 4 ppkt a szczegéiowego opisu zamowienia:

1) badanie pierwsze po okresie 1 miesiaca od daty podpisania przez Strony protokoiu odbioru

koficowego
2) badanie drugie po okresie 1 roku od daty podpisania przez Strony protokoiu odbioru kohcowego

§4

Wykonawca przedstawi r6wniez opiaconq polise nr ubezpieczenia

odpowiedzialnoéci cywiinej za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce, w trakcie

realizacji zadania, powstaie w zwiazku z realizac zadania okreélonego w umowie, przy sumie

gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé zioZonej oferty Wykonawcy na jedno iwszystkie zdarzenia

w okresie ubezpieczenia. .

§ 5

1. Na zabezpieczenie roszczer'i siu2acych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca najpéZniej w dniu

podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w wysokoéci 5% wynagrodzenia

ryczaitowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwote ................. 2!, w formie gotéwkowej iub w formie

polisy ubezpieczeniowejlbankowej, po uprzedniej akceptacji jej treéci przez Zamawiajacego.

2. Strony ustalajq. 2e po wykonaniu zaméwienia i odbiorze koficowym przedmiotu umowy, zostanie

zwrocone Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia naieiytego jej wykonania, w terminie 30 dni

od daty podpisania protokoiu odbioru kor’icowego. Pozostaie 3O % wniesionego zabezpieczenie

naleZytego wykonania umowy zostanie przeznaczone na pokrycie roszczer’i z tytuiu gwarancji i rekojmi

za wady/usterki i zostanie zwrécone po upiywie okresu gwarancji i rekojmi w terminie 14 dni od daty

otrzymania pisemnego wniosku od wykonawcy.

3. JeZeli w trakcie obowiqzywania umowy zabezpieczenie w jakiejkolwiek czeéci utraci swoja waZnoéé

albo zostanie pomniejszone z przyczyn innych niz zwrot zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2, to

wowczas Wykonawca niezwiocznie uzupeini zabezpieczenie do kwoty okreélonej w umowie. Do tego

czasu Zamawiajacy moZe powstrzymac': sie od zapiaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 4, co

nie bedzie stanowiio zwioki ani opéinienia Zamawiajqcego.

§ 6

1. Strony ustalaja. 2e obowiazujc je forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest

wynagrodzenie w formie ryczaitu.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie prace niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy.

r6wniez te, ktOrych rozmiaru i kosztéw nie moZna byio przewidzieé w dniu zawarcia umowy.

3. Podstawa do wystawienia faktury jest obustronnie podpisany przez Strony protokoi odbioru koficowego

bez wad i usterek.

4. Wynagrodzenie rycza’rtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi zi netto plus

naleZny podatek vat, ........................ 2i brutto ( siownie: )

5. 2a roboty niewykonane. a wyszczegélnione w szczegoiowym opisie zaméwienia wynagrodzenie nie

przysiuguje.
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6. Zapiata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 4, nastapi przelewem na wskazane przez Wykonawcakonto bankowe, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidiowowystawionej faktury (decyduje data wpiywu), do ktérej bedzie doiaczony podpisany przez Strony,protokéi odbioru koficowego bez wad i usterek.
7. Za date dokonania zapiaty uwaZa sia date obciaZenia rachunku Zamawiajacego.
8. Wykonawca nie mole przenieéé wierzytelnoéci lub praw przysiugujacych mu na podstawie niniejszejumowy na osoby trzecie.

§7
. Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwioke w realizacji pizedmiotu umowy w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia ryczaitowego bruttoustalonego w § 6 ust. 4 umowy, za kaZda rozpoczata dobe zwioki liczonej od dnia okreélonegow § 2 ust. 2 umowy,
2) za zwioke w usuniaciu wad stwierdzonych pizy odbiorze, w okresie rekojmi iub w okresie gwaranciiw wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia ryczaitowego brutto ustalonego w § 6 ust. 4 umowy za kazdarozpoczeta doba zwioki, liczona od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.
KaZda ze stron zapiaci kare umowna w wysokoéci 10% wynagrodzenia ryczaitowego brutto zaodstapienie od umowy z jej winy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogélnych,0 He wartoéé zastrzeZonych kar nie pokrywa wartoéci szkody, a tak2e w przypadkach dla ktorych karumownych nie zastrzeZono.
Wykonawca wyraZa zgoda na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych, z faktur wystawianychprzez Wykonawca oraz z zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.
Laczna wartoéé wszystkich kar umownych nie moZe przekroczyc 50% wynagrodzenia umownegobrutto, okreéionego w § 6 ust. 4 umowy.

§8
. Wykonawca dokona pisemnego zgioszenia o zakor'iczeniu realizacji przedmiotu umowy i gotowoéci doodbioru, co najmniej na 3 dni przed upiywem terminu okreélonego w § 2 ust. 2, przekazujacjednoczeénie Zamawiajacemu komplet dokumentow odbiorowych, w tym w szczegélnoéci:1) rysunki techniczne, schematy podiaczefi.

2) instrukcje obsiugi wjazyku polskim, niezbadne dla prawidiowego uZytkowania i obsiugi3) karty gwarancyjne urzadzer‘i.
. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbior przedmiotu umowy w ciagu 3 dniroboczych od daty zawiadomienia go o osiagniaciu gotowoéci do odbioru przez Wykonawca.. Jeieli w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady, Zamawiajacemu przysiuguja nastepujaceuprawnienia:

1) jeZeli wady beda nieistotne Zamawiajacy odbierze przedmiot umowy wskazujac na wadyw protokole i wyznaczy termin ich usuniacia, zachowujac prawo do wykonawstwa zastapczegooraz naliczenia kar umownych
2) jeZeii wady bada istotne, to jest beda uniemoZliwiaé lub znacznie utrudniaé uZytkowanie przedmiotuumowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odméwic': odbioru przedmiotu umowyz zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych oraz Zadaé wykonania przedmiotu odbioru poraz drugi, wyznaczajac termin jego wykonania iub zlecié wykonanie przedmiotu odbioru innemupodmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy

5. Wykonawca nie moZe odméwié usuniecia wad, bez wzgledu na wysokoéé zwiazanych z tym kosztéw.6. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego pisemnie o usunieciu wad oraz dozadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robétjako wadliwych.Osobami odpowiedzialnymi za realizacje umowy po stronie Zamawiajacego sa:1) Piotr Moidzierz, tel. 669 980 963
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2) Robert Rudnicki, tel. 533 175 271

§ 9

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z naleZytq starannoécia, zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi w Umowie.

Wykonawca gwarantuje, 2e wszystkie materiaiy i urzadzenia dostarczone przez niego bedq nowe,

peinej wartoéci handlowej i nadajqce sie do uZycia w celu im przeznaczonym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na caiy przedmiot umowy na okres

...... miesiecy (minimum 24), liczac od daty podpisania protokoiu odbioru koficowego.

3. Gwarancja i rekojmia objete sq wszystkie prace, urzadzenia i materiaiy, jakie zostaiy u2yte do

wykonania przedmiotu umowy.

4. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiqzany jest do bezpiatnego usuncia wszelkich

ustereklwad w terminie 48 h od dnia powiadomienia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.

Termin usuniecia usterek moZe byc’: wydiuZony przez Zamawiajacego na pisemny wniosek Wykonawcy.

Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) moZe byé przekazane faksem |ub e-mailem. Wykonawca

jest zobowiqzany do potwierdzenia przyjecia powiadomienia o zgioszeniu w czasie niediqzym niz

12 godz. od momentu jego przekazania.

5. W przypadku bezskutecznego upiywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek/wad, Zamawiajacy ma

prawo usunaéje we wiasnym zakresie |ub zlecié ich usuniecie innemu podmiotowi a kosztami obciaZyé

Wykonawca bez utraty praw gwarancyjnych. zachowujac przy tym prawo wynikajqce z gwarancji

i rekojmi oraz moZe naliczyé Wykonawcy kary zapisane w § 7 ust. 1 pkt 2.

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

zamiennych.

7. Naprawa w okresie tnNania gwarancji wydiuZy okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich

naprawy.
§ 9

1. NiezaieZnie od wypadkéw wymienionych w treéci Ksiegi Ill tytuiu XV kodeksu cywilnego, kaZdej ze

Stron przysiuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku udowodnionego. ra2qcego naruszenia

przez druga Strong podstawowych postanowier'i umowy na zasadach opisanych niZej.

2. Zamawiajacemu przysiuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujqcej, 2e wykonanie umowy w caioéci |ub

w jej czeéci nie leZy w interesie publicznym, czego nie moZna byio przewidzieé w chwili jej zawarcia,

2) zostanie wszczete postepowanie zmierzajqce do ogioszenia upadioéci, rozwiqzania firmy

Wykonawcy |ub zostanie zioZony wniosek o ogioszenie upadiosci Wykonawcy |ub oswiadczenie

o wszczeciu postepowania naprawczego,
3) zostanie wydany w trybie administracyjnym |ub cywilnym nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczai prac bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 14 dni od terminu rozpoczegcia

ustalonego w § 2 ust.1 oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zioZonego na

piémie
5) Wykonawca przerwai realizacje prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa diuZej m: 7 dni.

5. Wykonawcy przysiuguje prawo odstapienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw, jeZeli Zamawiajqcy:

1) odmawia odbioru dostawy |ub odmawia podpisania protokoiu odbioru, bez wskazania uzasadnionej

PFZYCZVW.
2) nie wywiazuje six: 2 obowiqzku zapiaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego

miesiqca od upiywu terminu na zapiate; faktury, okreélonego w niniejszej umowie.

6. Oéwiadczenie o odstapieniu od umowy naIeZy zioZyé drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem

niewa'znoéci - oéwiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie.

§1o
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1. Zmiana postanowiefi zawartej umowy moZe nastapié za zgoda obu stron, wyraZonq na piémie w formieaneksu do umowy, pod rygorem niewaZnoéci takiej zmiany.
2. Zmiana umowy nastapié moZe z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez przedstawieniedrugiej 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 wp+yw zmiany na termin zakoficzenia umowy.

3. NiezaleZnie od powszego, Zamawiajqcy i Wykonawca dopuszczaja moz'liwosé zmian redakcyjnychumowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majq przepisy kodeksu cywilnego.
2. Strony umowy d01q wszelkich starafi w celu rozstrzygniecia ewentualnych sporOw drogq polubowna.3. W przypadku braku rozwiazafi polubownych spory wynik1‘e na tle realizacji niniejszej umowy bedzierozstrzyga1Sqd w1aéciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 12
Niniejsza umowe sporzqdzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymujeZamawiajqcy i 1 egzemplarz Wykonawca.

Za1gcznik do umowy:
1. Szczegé+owy opis zaméwienia.
2. Koncepcja Wykonawcy.




