
SPECYFIKACJA WARUNKéw ZAMéWIENIA
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nMiejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Spéika z ograniczona odpowiedziainoécia
ul. Artyleryjska 3, 78-1 00 Koiobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMéWIENIA
Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej zaméwienia sektorowego

nie przekraczajqcej kwoty 5.350.000 euro.
1. Nazwa postepowania: Robom budowiana

Modernizacja systemu wentylacji mechanianej wspomaganej systemem klimatyzacji na oczyszczalni s'ciekéw”
Numer postepowania: I 1 1IT0/2021

2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzqdzii:
Imig I nazwisko: Janusz Kubek Dnia— 06.10.2021 r.
Podpis: W“ W

3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii pod wzgledem technicznv'n:\
lmie i nazwisko: Tomasz Urbar‘Iski — kier dz TO Pnia - 06.10.2021 r.
Podpis: .

4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: // r /
Imie i nazwisko: Iwona Kazimierowska — Giéwny Ksieggowy / DHid- ”2110-2021 r.
Podpis:

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:
Imig'I nazwisko: PaweiHryciéw- Prezes ZarzadII Spé‘i‘ki/ “J mu
Podpis: Minn 511.2 0 0 w/(



SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
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Rozdzial 1. ZAMAWIAJACY:

1. Nazwa i adres: ”Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spétka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq,
ul. Artyleryjska 3, 78~100 Kolobrzeg, wojewodztwo zachodniopomorskie, tel./fax. +48 94 306 74 27,
REGON 330263149, NIP 671 -00—1 2-257.

2. Adres strony internetowej Zamawiajqcego: www.big.mwik.kolobrzeg.gl
3. Og1oszenie o wszczeciu postepowania zostaio zamieszczone na stronie internetowej

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

Rozdziai 2. TRYB UDZIELENIA ZAMéWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzonejest na zasadach okreélonych Procedurq
udzielania zaméwiefi przez MWiK Sp. z o. o. w Kotobrzegu - Za1qcznik nr 1 do Uchwaly Nr 134/2019
Zarzqdu Spo{ki MWiK Sp. z 0.0. w Kobblzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

,,Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej wspomaganej systemem klimatyzacji na
oczyszczalni éciekéw”. Postepowanie nr 11ITOI2021

Rozdzial 4. INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:

Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania bedq
przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé charakter
pisemny, faksu lub forms; elektroniczna. Przed terminem skJadania ofert \_I_Vykonawcy winni zapoznaé sit;
z treécia ewentualnych odpowiedzi Iub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sin-1.- : cabécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5. OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sklada sie w formie pisemnej.
2. Peinomocnictwo do podpisania ofert! winno byé domczone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokumentéw za’raczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do ewidencji
dzia1alnoéci gospodarczej). Pemomocnictwo winno byé ddqczone w oryginale lub kopii poéwiadczonej
notarialnie, qi przez jego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie, ktéra bedzie zaadresowana: nazwa i adres Zamawiajaoego oraz
bedzie posiadaé nastepujace oznaczenie:
,,Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej wspomaganej systemem klimatyzacji na oczyszczalni

éciekéw”. Postepowanie nr 11lTO/2021

Nie otwieraé przed Z4...10.2021 r. godz. 13°”

4. Wykonawca mo'ze wprowadzic zmiany lub wycofaé z%oZonq oferte, przed uplywem terminu sk1adania
ofert.

5. Ofertajestjawna od chwili jej otwarcia, z wytkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli Wykonawca nie poiniej niz
w terminie sk1adania ofert zastrzegt 2e nie moga one byé udostepniane.

Rozdzia! 6. OFERTY CZESCIOWE:

Oferta musi obejmowac ca1oéé zamowienia, nie dopuszcza sic-3 sk1adania ofert czeéciowych.

Rozdzial 7. OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajqcy nie dopuszcza moZliwoéci z1oZenia oferty przewidujqcej odmienny niz okreélony w SW2
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
Rozdziai 8. OPIS WARUNKQW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zamowienia mogq ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spemiaja nastepujqce warunki

dotyczqce:
a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dzia1alnoéci Iub czynnosci, jeZeli ustawy

nak¥adaja obowiazek posiadania takich uprawniefi,
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b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania o‘dpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdziaf 9. INFORMACJA O OSWIADCZENIACH l DQKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
Wykonawca zaiqczy nastepujace dokumenty potwierdzajqce speinienie warunkéw udziaiu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia:

Formularz oferty — zaiqcznik nr 1 do SWZ.
Podpisany szczegolowy opis zaméwienia - zaiqcznik nr 2 do SWZ.
Podpisane oéwiadczenie o akceptacji projektu umowy - zaiqcznik nr 3 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zaiacznik nr 4 do SWZ.
O$wiadczenie o speinieniu warunkéw udziaiu w postepowaniu — zaiacznik nr 5 do SWZ.
Wykaz robot — zaiacznik nr 6 do SWZ.
Zaiqczona do oferty koncepcja realizacji przedmiotu zamowienia.
Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaialnoéci
gospodarczej potwierdzajqce prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym i stwierdzajqce.
2e zakres jego dziaialnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a takZe wskazujace osoby upowaz'nione
do reprezentowania Wykonawcy — wystawiony nie wczeéniej hi: 6 miesiecy przed terminem skiadania
ofert.

9. Opiacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajqcy. 2e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaialnoéci. Wykonawca
przedstawi polise odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez
Wykonawce, w trakcie realizacji zadania, powstaie w zwiqzku 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 2qda wniesienia
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy w formie wpiaty pienieZnej lub polisy gwarancji
zabezpieczenia roszczeh z tytuiu niewykonania lub nienaieZytego wykonania umowy i kar umownych
(wystawione od dnia podpisania umowy), wediug zaiqczonego wzoru lub na warunkach Wykonawcy
po uprzedniej akceptacji wzoru polisy przez Zamawiajqcego - zaiqcznik nr 7 do SWZ.

11.2amawiajqcy zaZQda przedstawienia oryginaiu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mégi sprawdzicjej prawdziwoéci w inny
sposob.

12.2amawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw. ktérzy w wyznaczonym terminie nie ziozyli dokumentow
potwierdzajacych speinienie warunkéw udziaiu w postepowaniu. do uzupeinienia tych dokumentéw
w okreSlonym terminie.

Rozdziai 1o. WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
Wykonawcy mogq wspélnie ubiegac’: sie o udzieienie zamowienia.
Rozdziai 11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Gene winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja zamowienia, w tym

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

VAT i podatku akcyzowym.
Rozdzial12. OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY:
Oferty speiniajqce wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zioZone przez Wykonawcéw nie
podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wediug poniZszych kryteriéw i wag:
Cena oferty — 100%
W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
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1 % odpowiada punktacji koficowej 1 pkt.

Sposéb dokonywania oceny wg wzoru:
C = On : Cb x 100 pkt, gdzie:
Cn — cena najniisza,
Cb — cena badana.

Najkorzystniejsza Oferta jest oferta, ktora uzyska w prowadzonym postgpowaniu najwiekszaj liczbe
punktéw.
Rozdzial 13. WADIUM jest wymagane

1. Wykonawca przystepujqcy do postepowania obowiazany jest do wniesienia wadium w kwocie
2.000,00 zl (siownie: dwa tysiqce z1otych 00/100)

2. Wadium moZna wnieéé w pieniadzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéjdzielczej kasy
oszczednoéciowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniqdzu naleZy wp1acic na rachunek: 59 1240 6654 1111 0000 4968 3385
Bank Pekao SA llo Kobbrzeg

3. OryginaI dokumentu (gwarancji. poreczenia itp.) naleZy ddaczyé do oferty.
4. Do ofert naleZy dojaczyé dowod wniesienia wadium, o ktérym mowa w pkt. 1 lub kopie potwierdzenia

dokonania przelewu — w przypadku wniesienia wadium w pieniqdzu.
5. Zamawiajqcy niezwjocznie zwraca wadium, jeZeli:

1) uptynajj termin zwiazania oferta,
2) zawarto umowe,
3) uniewaZniono postepowanie. a protesty zostaiy ostatecznie rozstrzygniete Iub up’rynqt termin ich

wniesienia,
4) Wykonawcy, ktOry wycofaj oferte przed uptywem terminu sk1adania ofert - niezwjocznie po zoeniu

pisemnego wniosku o zwrot wadium,
5) Wykonawcy, ktory zostaj wykluczony z postepowania bad: ktérego Oferta zostaja odrzucona —

niezwjocznie po zoeniu pisemnego wniosku o zwrot wadium, przy czym zoenie takiego wniosku
jest r6wnoznaczne ze zrzeczeniem sie przez Wykonawca prawa do wniesienia sprzeciwu.

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

6. Wadium przechowywanie jest na nieoprocentowanym rachunku.
7. Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jeZeIi Wykonawca, ktérego oferta zostaja wybrana:

1) odmowij podpisania umowy na warunkach okreélonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stato sie niemoZliwe z przyczyn le2acych po stronie Wykonawcy.
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupe’mienia oferty nie zoyj dokumentéw Iub

oéwiadczen potwierdzajacych spejnienie warunkow udziaju w postepowaniu albo pe’momocnictw,
chyba 2e udowodni, i2 wynika to z przyczyn niele2acych po jego stronie.

Rozclziat 14. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy 21020na1 Oferta wynosi do 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna Sig wraz
z uptywem terminu sk1adania ofert.

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

Termin: Oferta naIeZy zoyé do dnia 24.10.2021 r. do godz. 130°

Rozdzial 16. SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.

Rozdziai 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, ktorego czjonkowie

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

3. Oferta Wykonawcy, ktéry zostanie wykluczony z postepowania. nie bedzie rozpatrywana.
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4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeli:
a) nie jest zgodna z tresciq SWZ,
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktore prowadzone jest postepowanie,
c) zostaJa podpisana przez osoby nieuprawnione.
d) jej ztoZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji.

Rozdzial 18. NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawca/ami,

ktorzy z1oZyli oferty.
2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktorzy zbli oferty w niniejszym postepowaniu do 2102enia ofert

dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji ceny oferty.
3. Wykonawcy, ktOrzy przystapia do negocjacji ceny oferty, mogg ziozyé ofem ostateczne z Gena niZszg
mm

Rozdzial 19. UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajqcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawia1a najkorzystniejszy

bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
2. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezw1ocznie Wykonawcow, ktorzy ubiegali sie o udzielenie

zaméwienia podajqc nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktc’Jrego oferte wybrano oraz jej ceno/wartoéé.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy. wynikajacej z treéci wybranej oferty.
Rozdziai 20. UNIEWAiNIENIE POSTEPOWANIA:
1. Zamawiajacy moZe uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kazdym etapie postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemoZliwiajaca zawarcie waZnej umowy.
3. 0 uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia rdwnoczeénie

wszystkich Wykonawcow, ktorzy ubiegali sio o udzielenie zaméwienia.
Rozdziai fl . SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SW2:
1. Wykonawca m02e zwrocié sie do Zamawiajqcego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zamowienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezw1ocznie udzielié wyjaéniefi, jednak nie pOZniej m:
4 dni przed upiywem terminu sk1adania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wp+ynai do Zamawiajacego nie péZniej niz do godz.15.00 w dniu,
w ktorym up1ywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajqcy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez pjawniania Zrod1‘a
zapytania.

3. Zamawiajacy mOZe w kaZdym czasie, przed up1ywem terminu do sk1adania ofert, zmodyfikowaé treéé
specyfikacji warunkéw zamowienia. Dokonana w ten sposob modyfikacje, umieszcza na stronie
internetowej BIP.

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

e-maillpisemnielfakseml. Oéwiadczenia. wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomoca telefaksu uwaZa sie za ZJOZOne w terminie, jeZeIi ich treSc’: dotaria do adresata przed uptywem
terminu.

6. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie drogq elektroniczna rozumie przes1anie doiaczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe, upowaZnionq
do reprezentowania Wykonawcy Iub Zamawiajacego.

RozdziaI 22. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zosta1y okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym hi: 8 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dok¥adnym terminie zawarcia umowy Zamawiajqcy
powiadomi niezw1ocznie wybranego Wykonawce.

Rozdziat 23. POUCZENIE 0 SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1. Odwo1anie przys+uguje Wykonawcom, wy1acznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci Zamawiajqcego

podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci, do ktorej Zamawiajqcy
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jest zobowiazany na podstawie Procedury.
. Odwoianie przystuguje wyhelcznie wobec czynno§ci opisu sposobu dokonywania oceny spemienia

warunkéw udziam w postepowaniu.
Odwo¥anie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajqcego stanowiqcej podstawe jego wniesienia, jeZeli zostafy
przesiane faxem lub droga elektroniczna, albo w terminie 8 dni jeZeIi zostaty doreczone w inny sposéb.
Wniesienie odwo+ania jest dopuszczalne tylko pmed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwdanie wnosi sie wytqcznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu Spétki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spoiki z ograniczona odpowiedzialnoécia
w Kmobrzegu.
Odwdanie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoéé Iub zaniechanie Zamawiajacego, ktbrej zarzuca
sie niezgodnoéc’: z przepisami Procedury. zawieraé zwiezb przedstawienie zarzutéw, okreélaé Zeldanie
oraz wskazywac': okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwdania.
Odwo#anie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajqcego.
Rozpatrujac odwo¥anie Prezes Zarzadu Spt‘fiki m02e je uwzglednié lub odrzucié.
lnformacje o odrzuceniu odwoiania Zamawiajacy przeswa Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.

. 0d decyzji Prezesa Zarzadu Spaki rozstrzygajacej odwdanie nie przysmguja dalsze érodki
odwm‘awcze.

Rozdzia¥ 24. OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:

1.

2.

Niezw%ocznie po rozstrzygnieciu postepowania, Wykonawca, ktérego oferte wybrano do realizacji,
zostanie zawiadomiony (e-mail) 0 dokonanym wyborze.
Wyniki postepowania zostanq zamieszczone na stronie internetowej www.bip.mwik.ko|obrzeg.pl
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Zaiqcznik nr1 do SWZ

.......................... dnia ......10.2021 r
nazwa (firma) Wykonawcy
...............................................................

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

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

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ
,,Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej wspomaganej systemem klimatyzacji na
oczyszczalni éciekéw”. Postqpowanie nr 11IT0/2021

Oferujemy wykonanie plzedmiotu zaméwienia okreélonego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SW2),
projekcie umowy oraz szczegéiowym opisie zaméwienia za wynagrodzeniem ryczaitowym
wcenie: zi netto + nalez‘ny podatek VAT= tj. brutto,
Siownie brutto:
1. Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie z SWZ i szczegéiowym opisem zaméwienia i uznajemy sic-g za

zwiqzanych z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
2. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiqzanych niniejsza ofertq na okres 3O dni.
3. Udzielamy ....miesiecznej gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urzadzenia.
4. OSwiadczamy, 1e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zaméwienia

i dysponujemy odpowiednia kadra, uprawnionq 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 Zamawiajacego.

Zaiqcznikami do niniejszej oferty sq:

""'5665ié'6é6'6§ )BééBi'fifiéWz-Lméfiiéhgfcfi"'""W "
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Zamcznik nr 2 do SW2

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA

,,Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej wspomaganej systemem klimatyzacji na
oczyszczalni éciekéw”. Postepowanie nr 11lT0/2021

Przedmiotem zaméwienia jest modernizacja systemu wentylacji mechanicznej w hali
dmuchaw wspomaganej systemem klimatyzacji wewnatrz obudéw dmuchaw.
Zadanie 1.
-modemizacja istniejqcej wentylacji mechanicznej do wydajnoéci minimum 7000m3/h,
-dobéri wykonania systemu klimatyzacji wewnqtlz obudéw stacji dmuchaw:
a. dmuchawy -SPOMASZ Ostréw Wie/kopolski typ DR240.T.55-T-D-Np.-05 w obudowie szt.
.3,
b. dmuchawy-FP AIRTECH typ DM 2010-4510 w obudowie szt.- 2 ,
-klimatyzator nie mniejszy niz‘ 28 kW mocy chIodzqcej,
-sterowanie przez falownik, recznie iautomatyczne W za/ez'noéci od temperatury na wylocie
powietrza z obudowy dmuchawy,
-przepustnice umoZliwiajqce reczna regulacje doplywu schfodzonego powietlza na kaz‘dq
jednostke,
-Kanaly wentylacyjne -ocynkowane ,ksztaft i érednica wedlug mot/iczefi doboru.
Zadanie nr 2.
-wykonanie izolacji akustyczno termicznej rurociagéw powietrznych :
a. rurociag DN-5OO dlugoéci 15mb,
b. odgabzienia DN200 -5 szt. cznej diugoéci 5 mb.
material welna szklana do izolacji akustycznej i termicznej min 50mm , owinieta folia
aluminiowa Jaczenia zabezpieczone folia aluminiowq.
Zamawiajacy w celu wykonania rzeczywistych obliczefi dla doboru urzqdzefi wymaga
przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu w ktérym maja byé realizowane zadania. Wizja lokalna
moZe byc': dokonana przez wykonawce po uprzednim telefonicznym ustaleniem terminu. nr tel.
669980363 .
Termin realizacji do 15 .11.2021r
Zasady gwarancji oraz system powiadamiania o usterkach i ich usuwaniu zawiera umowa.
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Zatqcznik nr 3 do SWZ

............dnia ............10.2021 r.
nazwa Wykonawcy

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

Oéwiadczenie o akceptacji przez Wykonawce projektu umowy

Sk¥adajqc oferte, w postepowaniu na:

,,Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej wspomaganej systemem klimatyzacji na
oczyszczalni éciekéw”. Postgpowanie nr 11IT0/2021

oéwiadczam. 2e:

1. Akceptuje bez zastlzeZefi projekt umowy przedstawiony w SW2
2. Umowe zobowiazujc—g sie, zawrzeé w miejscu i terminie, jakie zostanq wskazane przez Zamawiajacego.

podpis Wykonawcy
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Zalqoznik nr 4 do swz
..............dnia ............10.2021 r.

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

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

OéWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY
,,Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej wspomaganej systemem klimatyzacji

na oczyszczalni éciekéw”. Postopowanie nr 11ITOI2021

Oéwi‘adczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu
niespemienia warunkéw w szczegolnoéci:
1. Firma. ktora reprezentujemy nie wyrzadzfla szkody, nie wykonujac zamowienia lub wykonujac je

nienaleZycie, a szkoda ta zosta+a stwierdzona orzeczeniem sqdu, ktOre uprawomocnito sie w okresie 3
lat przed wszczociem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy, ktora reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie og+oszono upad’toéci,
zwyjatkiem sytuacji, gdy po og+oszeniu upadbéci doszio do zawarcia uk1‘adu zatvvierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeIi uk{ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
Iikwidacje majatku upadulego.
Firma, ktérq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op’tat lub skiadek na ubezpieczenia
spo+eczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia,
odroczenia, rozlroZenia na raty zalegwch matnoéci lub wstrzymania w camsci wykonania decyzji
wlaéciwego organu.
Osoby reprezentujqce firms; nie zostaiy prawomocnie skazane za przestepstwo popemione w zwiazku
z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujqcych prace
zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa. przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiagnigcia korzyéci majatkowych.
a takZe za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziam w zorganizowanej grupie albo zwiqzku
majqcych na celu popemienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego.
W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy Sad nie orzek! zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepisow o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groiba
kary.
Nie jesteémy powiazani kapitatowo lub osobowo z Zamawiajqcym polegajacym w szczegolnoéci na:
3) uczestniczeniu w spotce. jako wspélnik spo#ki cywilnej Iub spCfiki osobowej;
b) pemieniu funkcji cz¥onka organu nadzorczego lub zarzqdzajacego. prokurenta. pemomocnika.

(upehomooniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 5 do SW2

........................... dnia ....10.2021 r.

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

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

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

OéWlADCZENIE O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
,,Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej wspomaganej systemem klimatyzacji na
oczyszczalni éciekéw”. Postepowanie nr 11ITOl2021

Zgodnie z wymogami okreélonymi w SW2. oéwiadczam, co nastepuje:

1. Oéwiadczam. Ze moge ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia:
1) nie podlegam wykluczeniu.

2. Oéwiadczam, 2e speu‘niam Warunki udzia1u w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dzia1alnoéci zawodowej, 0 He wynika to

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

(upeifiomoéh‘igny przedéitéyv'ilcligl'filggéwcy). ' I I ..
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Zalqcznik nr 6 do SWZ

dnia ........2021 r
peina nazwa wykonawcy
...............................................................

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

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

WYKAZ ROBOT

,,Modemizacja systemu wentylacji mechanicznej wspomaganej systemem klimatyzacji na
oczyszczalni éciekéw”. Postepowanie nr 11ITOI2021

Wykaz minimum 1, zrealizowanej w ciagu ostatnich 5 lat robét, polegajqcych na wykonaniu instaiacji
dezodoryzacji i wentylacji, roboty to:samej.
Doéwiadczenie w realizacji obiektéw naleZy udokumentowaé referenciami wystawionymi przez podmioty
na rzecz ktérych roboty byiy realizowane.

L.p. Nazwa i rodzaj zaméwienia wartoéé prac czas realizacji (naleiy nazwa i adres zaiqczone
oraz zakres robét powierzonych podaé daty) Zamawiajqcego dokumenty

Wykonawcy TAKINIE
poczqtek koniec

podpis osoby losébl upowaZnionej/nych
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Zalqcznik nr 7 do SWZ

WZOR GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

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

1. W zwiazku z umowq o roboty budowlane nr ktéra zostanie zawarta pomiedzy

Mr};’a'aiiéj‘,;'z'5i$6(n}{§'z§ri§r}¥"5 1,‘Miéj§kiéwsa6’ciagi'i'kéfiél‘i'zé'cjét'éfi 626." 'v'v' 'kéiiid'z'égii'z'é'iéaéibé:
78-100 Kotoblzeg, ul. Artyleryjska 3 zwane dalej ,Beneficjentem”, ktérej przedmiotem jest:
............................................

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

zwane dalej "Gwarantem", gwarantuje Beneficjentowi nieodwotalnie i bezwarunkowo, na zasadach
przewidzianych w niniejszej gwarancji, zapjate za powstate w okresie waZnoéci gwarancji,
zobowiazania Zobowiazanego, wynikajace z umowy , w tym kar umownych wraz z odsetkami
ustawowymi za opéz’nienie.

1) do wysokoéci: PLN (stownie: ......00/100) w przypadku niewykonania lub
nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy,

2) oraz do wysokoéci: ........ PLN ( stownie: ..........................00/100) w przypadku m'e usuniecia tub
nienaleZytego usuniecia przez Zobowiqzanego wad lub usterek powstajych w przedmiocie umowy.

2. Kaida 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 protokotem

odbioru stwierdzajqcym naleZyte wykonania przedmiotu umowy, nie dtuZej jednak niz do dnia
................ - w zakresie roszczel’l z tytutu niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu
umowy, oraz

2) 0d dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem odbioru stwierdzajacym
naleZyte wykonanie przedmiotu umowy, do dnia ............. r. - w zakresie roszczefi z tytuju nieusuniecia
lub nienaleZytego usuniecia wad lub usterek powstatych w przedmiocie umowy.

4. Beneficjent zobowiazany jest zgtosié w terminie waZnoéci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6,
zadanie zaplaty, pod rygorem odmowy wyptaty Swiadczenia z gwarancji.

5. Wyptata z tytq niniejszej gwarancji nastqpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta
kompletnego Zadania zaptaty.

6. Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastajpi na pierwsze pisemne 2adanie zaptaty zawierajace kwote
roszczenia, pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujqcych dokumentbw:

’I) w przypadku niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy:
a) dokumenty potwierdzajqce, Ze osoby, ktore podpisaly Zedanie zaptaty w imieniu Beneficjenta

uprawnione sq do jego reprezentowania,
b) oéwiadczenie, 2e Zedana kwota jest naleZna z tytutu Gwarancji w zwiazku z niewykonaniem lub

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

powstatych w przedmiocie umowy:
a) dokumenty potwierdzajace, 2e osoby, ktére podpisaty wezwanie do zaptaty w imieniu Beneficjenta

uprawnione sq do jego reprezentowania,
b) kopia obustronnie podpisanego koficowego protokotu odbioru stwierdzajqcego naleZyte wykonanie

przedmiotu umowy,
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c) oéwiadczenie Beneficjenta, 2e pomimo pisemnego wezwania Zobowiazany nie usunai w terminie wad
Iub usterek powstaiych w przedmiocie umowy i w zwiqzku z tym qana z tytuiu gwarancji kwota jest
mu naieZna.

7. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i caikowicie w przypadku:
1) niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy z upiywem ostatniego dnia terminu

okreélonego w ust. 3 pkt 1).
2) nieusuniecia Iub nienaleZytego usuniecia pizez Zobowiazanego wad iub usterek powstaiych w

przedmiocie umowy z upiywem ostatniego dnia terminu okreélonego w ust. 3 pkt 2),
3) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiazari przewidzianych w gwarancji, przed

upiywem terminu waZnoéci gwarancji,
4) gdy Swiadczenia Gwaranta z tytuiu niniejszej gwarancji w zakresie niewykonania lub nienaieZytego

wykonania przedmiotu umowy, osiagneiy kwote wskazana w ust. 1 pkt 1),
5) gdy Swiadczenia Gwaranta z tytuiu niniejszej gwarancji w zakresie nieusuniecia lub nienaleZytego

usuniecia wad lub usterek powstaiych w przedmiocie umowy osiagneiy kwote wskazanq 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 wyniknaé przy wykonywaniu postanowiefi niniejszej gwarancji rozstrzygane bedq przez
sad wiasciwy dla siedziby Beneficjenta.

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

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

Gwarant

Jako Zobowiazany oéwiadczam, z'e treéé niniejszej gwarancjijest zgodna ze ZIOZOnym przeze mnie w my
................... wnioskiem o udzielenie gwarancji.

Zobowiqzany
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Zacznik do SWZ
Projekt - Umowa o roboty budowlane 11ITOI2021

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

,,Miejskie Wodociqgi i KanaIizacja” Spétkq z ograniczona odpowiedzialnoécia z siedzibq
w KoIobrzegu, ul. Artyleryjska 3, wpisana do rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Koszalinie IX WydziaI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000169262
NIP: 671-00-12-257 REGON: 330263149, ktOra reprezentuje:

Pawel Hryciéw — Prezes Zarzadu

zwana w treéci umowy Zamawiajqcym,

a:

{Iip'iééa'hé' 'a'a'iééjéét'r'd'iéfzéaéiébiér’ééd' 5699;526:356 5542' 545 #2465699; i356
numerem KRS ....................NIP.REGON

reprezentowana przez :

Adres e-mail.......................

zwana w treéci umowy Wykonawca

Iub zwanymi Iacznie Stronami

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia
postepowania o udzieIenie zamowienia zgodnie z procedura udzielania zaméwier’r przez MWiK SpOIka
20.0. w KoIobrzegu (UchwaIa 134/2019 Zarzadu SpoIki MwiK 2 04.12.2019 r.) zostaIa zawarta umowa
o nastepujacej treéci:

—'L

§1
. Zamawiajqcy zIeca, a Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé zadanie, ktérego przedmiotem jest

modernizacja systemu wentylacji mechanicznej wspomaganej systemem imatyzacji na oczyszczalni
Sciekow -okreélona w szczegoIowym opisie zamdwienia stanowiacym zaIacznik nr 1 do umowy.
Wykonawca oéwiadcza. 2e posiada odpowiednia wiedze, doéwiadczenie i dysponuje stosowna baza
do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca oéwiadcza, 2e przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami wspoIczesnej
wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej starannoéci, wysokiej jakoéci uZytych materiaIéw
i obowiazujacymi normami branzowymi oraz przepisami prawa.

§2
. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dziefi zawarcia umowy.

Termin zakoficzenia przedmiotu umowy ustala sie na 8 tygodni od daty podpisania umowy, I]. do dnia

Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie okreélonym w ust. 2, uznaje sie podpisania
przez Strony protokq odbioru koficowego.

§3
. Wykonawca oéwiadcza, 2e zapoznaI sie, z opisem przedmiotu zamowienia, zapisami SWZ oraz nie

wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca oéwiadcza. i2 podczas wizji Iokalnej w miejscu realizacji zadania. zapoznaI sie ze
wszystkimi warunkami Iokalizacyjno - terenowymi oraz technicznymi. ktére sq Istotne dla wykonania
przedmiotu niniejszej umowy i nie wnosi w tym zakresie Zadnych zastnzeZefi.
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3. Wykonawca zobowiqzuje sie do pozyskania wszelkich koniecznych uzgodnier'I, decyzji oraz dokona
niezbednych zgioszeI‘I realizacji robét (jeéli bedq wymagane) zgodnie z obowiazujc ustawa Prawo
Budowlane.

4. Wykonawca oéwiadcza. ie posiada zdolnoéci, doéwiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowai
personelem posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
umowy z naleZyta starannoécia.

5. Wykonawca zobowiazuje sie do przeprowadzenia szkolenia pracownikéw Zamawiajqcego
w zakresie obsiugi i konserwacji zainstaiowanych uqzeri.

6. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania dwoch badar'I skutecznoéci zainstalowanych systeméw.
celem uzyskania parametréw opisanych w pkt 4 ppkt a szczegéiowego opisu zamowienia:
1) badanie pierwsze po okresie 1 miesiqca od daty podpisania przez Strony protokoiu odbioru

koncowego
2) badanie drugie po okresie 1 roku od daty podpisania przez Strony protokoiu odbioru koricowego

§ 4
Wykonawca przedstawi r6wniez opiacona polise nr ubezpieczenia
odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyizqdzone przez Wykonawca w trakcie
realizacji zadania, powstaie w zwiqzku z realizacja zadania okreélonego w umowie. pIzy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé zioZonej oferty Wykonawcy na jedno iwszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.

§ 5
1. Na zabezpieczenie roszczer'I siuZacych 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 lub w formie
polisy ubezpieczeniowej/bankowej, po uprzedniej akceptacji jej treéci przez Zamawiajqcego.

2. Strony ustalajq, 2e po wykonaniu zaméwienia i odbiorze kor’Icowym przedmiotu umowy, zostanie
zwrécone Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia naleZytego jej wykonania, w terminie 30 dni
od daty podpisania protokoiu odbioru kor'Icowego. Pozostaie 30 % wniesionego zabezpieczenia
naleZytego wykonania umowy zostanie przeznaczone na pokrycie roszczeh 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. Jeieli w trakcie obowiqzywania umowy zabezpieczenie w jakiejkolwiek czeéci utraci swojq wa2noéé
albo zostanie pomniejszone z przyczyn innych niz zwrot zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2, to
wéwczas Wykonawca niezwiocznie uzupeini zabezpieczenie do kwoty okreélonej w umowie. Do tego
czasu Zamawiajacy mote powstrzymac sie od zapiaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 4, co
nie bedzie stanowiio zwioki ani opéZnienia Zamawiajacego.

§ 6
1. Strony ustalaja, 2e obowiazujacq je forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest

wynagrodzenie w formie ryczaitu.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie prace niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy,
rowniez te, kt6rych rozmiaru i kosztow nie mOZna byio przewidziec w dniu zawarcia umowy.

3. Podstawa do wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokéi odbioru koficowego bez wad i
usterek.

4. Wynagrodzenie ryczaitowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi zi netto plus
naieZny podatek vat. ........................ zi brutto ( siownie: )

5. Za roboty niewykonane, a wyszczegélnione 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 Zamawiajqcego prawidi wo



M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMéWIENIA
“ 5010957 : 11ITOI2021

wystawionej faktury (decyduje data wpiywu), do ktérej bedzie dotaczony podpisany przez Strony,
protokot odbioru kor'icowego bez wad i usterek.

7. Za date dokonania zaptaty uwaza sie date obciaZenia rachunku Zamawiajacego.
8. wykonawca nie moZe przenieéé wierzytelnoéci lub praw przystugujacych mu na podstawie niniejszej

umowy na osoby trzecie.

§ 7
1. Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) 2a zwioke w realizacji plzedmiotu umowy w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia ryczaitowego brutto
ustalonego w § 6 ust. 4 umowy, za kazda rozpoczetq dobe zwioki liczonej od dnia okreélonego
w § 2 ust. 2 umowy,

2) 2a zwioka w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi lub w okresie
gwarancji w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto ustalonego w § 6 ust. 4 umowy za
kazda rozpoczeta dobe zwioki, liczonq od dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

3) za niedotrzymanie obowiqzku okreélonego w § 5 ust. 1 w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 6 ust. 4 umowy, za kazda rozpoczeta dobe opéZnienia.

2. KaZda ze stron zaptaci kare umownq w wysokoéci 10% wynagrodzenia ryczaitowego brutto za
odstqpienie od umowy z jej winy.

3. Strony zastizegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych,
0 He wartoéé zastmeZonych kar nie pokrywa wartoSci szkody, a takZe w przypadkach dla ktOrych kar
umownych nie zastrzeZono.

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

5. Laczna wartoéé wszystkich kar umownych nie moZe przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego
brutto, okreélonego w § 6 ust. 4 umowy.

§ 8
1. Wykonawca dokona pisemnego zgioszenia o zakoficzeniu realizacji przedmiotu umowy i gotowoéci do

odbioru, co najmniej na 3 dni przed upiywem terminu okreélonego w § 2 ust. 2, przekazujac
jednoczeénie Zamawiajacemu komplet dokumentéw odbiorowych, w tym w szczegolnoéci:
1) rysunki techniczne. schematy podiqczefi.
2) instrukcje obsiugi wjezyku polskim, niezbedne dla prawidiowego uZytkowania i obsiugi
3) karty gwarancyjne urzqdzer‘i.

3. Zamawiajqcy wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbiér przedmiotu umowy w ciagu 3 dni
od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowoéci do odbioru przez Wykonawca.

4. JeZeli w toku czynnoéci odbioru zostanq stwierdzone wady/usterki, Zamawiajacemu pizysiuguja
nastepujqce uprawnienia:
1) jeZeIi wady/usterki beda nieistotne Zamawiajacy odbierze przedmiot umowy wskazujac na wady

Iusterki w protokole i wyznaczy termin ich usuniecia, zachowujqc prawo do wykonawstwa
zastapczego
oraz naliczenia kar umownych

2) jeZeli wady beda istotne, to jest beda uniemoZliwiaé Iub znacznie utrudniac u‘zytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajqcy moZe odméwic': odbioru przedmiotu umowy z
zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych oraz Zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi, wyznaczajac termin jego wykonania Iub zlecié wykonanie przedmiotu odbioru innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy

5. Wykonawca nie moZe odméwio usuniecia wad/usterek. bez wzgledu na wysokoéc’: zwiazanych z tym
kosztéw.

6. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego pisemnie o usunieciu wad/usterek
oraz do z'qdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

7. Osobami odpowiedzialnymi za realizacje umowy po stronie Zamawiajqcego sq:
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1) Piotr Moidzierz, tel. 669 980 963
2) Robert Rudnicki, tel. 533 175 271

§9
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z naleZytq starannoéciq, zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i obowiqzujacymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi
w Umowie. Wykonawca gwarantuje. 2e wszystkie materiaiy i urzadzenia dostarczone przez niego beda
nowe, peinej wartoéci handlowej i nadajace sie do u2ycia w celu im przeznaczonym.

2. Wykonawca udzieia Zamawiajqcemu gwarancji i rekojmi na caiy przedmiot umowy na okres
...... miesiecy (minimum 24), liczqc od daty podpisania protokoiu odbioru kor'icowego bez wad
iusterek.

3. Gwarancja i rekojmiq objete sa wszystkie prace. urzqdzenia i materiaiy. jakie zostaiy u2yte do
wykonania przedmiotu umowy.

4. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiqzany jest do bezpiatnego usuniecia wszelkich
usterek/wad w terminie 48 h od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. Termin usuniecia
usterek moZe byc’: wydiuZony przez Zamawiajacego na pisemny wniosek Wykonawcy. Powiadomienie
o stwierdzeniu wady/usterki moie byé przekazane faksem lub e-mailem.

5. W przypadku bezskutecznego upiywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek/wad, Zamawiajacy ma
prawo usunaéje we wiasnym zakresie Iub zlecié ich usuniecie innemu podmiotowi a kosztami obciaZyé
Wykonawca bez utraty praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz moZe naiiczyé Wykonawcy kary
zapisane w § 7 ust. 1 pkt 2.

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

7. Naprawa w okresie trwania gwarancji i rekojmi wydiuzy okres gwarancji i rekojmi na naprawiane
elementy o czas ich naprawy.

§ 10
1. NiezaIeZnie 0d wypadkéw wymienionych w treéci Ksiegi Ill tytuiu XV kodeksu cywiinego, kazdej ze

Stron przysiuguje prawo odstqpienia od umowy w przypadku naruszenia przez drugq Strong
postanowier‘i umowy na zasadach opisanych poniZej.

2. Zamawiajacemu przysiuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujqcej, 2e wykonanie umowy w caioéci lub

wjej czeéci nie lezy w interesie publicznym, czego nie moZna byio przewidziec': w chwili jej zawarcia,
2) zostanie wszczete postepowanie zmierzajqce do ogioszenia upadioéci, rozwiqzania firmy

Wykonawcy lub zostanie zioZony wniosek o ogioszenie upadioéci Wykonawcy lub oéwiadczenie
o wszczeciu postepowania naprawczego,

3) zostanie wydany w trybie administracyjnym lub cywilnym nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
4) gdy Wykonawca nie przystapi do realizacji przedmiotu umowy w terminie bez uzasadnionych

przyczyn iub przerwie prace i niezwiocznie nie wznowi ich pomimo wezwania Zamawiajacego.
5) gdy Wykonawca nie realizuje obowiazkow w zakresie gwarancji i rekojmi, okreélonych w § 9 umowy.

3. Wykonawcy przysiuguje prawo odstapienia od umowy, bez ponoszenia kosztow, jeZeli Zamawiajqcy:
1) odmawia odbioru dostawy lub odmawia podpisania protokoiu odbioru, bez wskazania uzasadnionej

PFZYCZYHY.
2) nie wywiqzuje sie z obowiqzku zapiaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego

miesiaca od upiywu terminu na zapiate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.
4. Oéwiadczenie o odstapieniu od umowy naleZy zioZyé drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem

niewaZnoéci - oéwiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie oraz musi byé
zioZone nie pozmej m: w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od daty powziecia przez Strong
wiadomoéci o wystapieniu okolicznoéci opisanych w § 10.

5. Odstapienie od umowy nie skutkuje niewa2noécia postanowiefi umowy w zakresie odpowiedzialnoéci
Stron za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie przedmiotu umowy, opisanych w § 7 umowy.
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§ 11
1. Zmiana postanowiefi zawartej umowy m02e nastqpié za zgodq obu stron. wyra20nq na piémie

w formie aneksu do umowy. pod rygorem niewaZnoéci takiej zmiany.
2. Zmiana umowy nastapié mOZe z inicjatywy Zamawiajacego 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 wp1yw zmiany na termin zakoficzenia umowy.

3. NiezaleZnie od powszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwoéé zmian redakcyjnych
umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych.

§ 12
1. W sprawach nie’uregulowanych zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego.
2. Strony umowy doiq wszelkich starafi w celu rozstrzygniecia ewentualnych sporéw droga polubownq.
3. W przypadku braku rozwiazah polubownych spory wynik1e na tle realizacji niniejszej umowy bedzie

rozstrzygai Sad w1aéciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 13
Niniejsza umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajqcy i 1 egzemplarz Wykonawca.

Za’tgcznik do umowy:

1. Szczegébwy opis zaméwienia.
2. Koncepcja Wykonawcy.
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Zalqcznik nr 1 do umowy

szczeeétowv OPIS ZAMOWIENIA

,,Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej wspomaganej systemem klimatyzacji

na oczyszczalni éciekéw”. Postepowanie nr 11ITOI2021

Przedmiotem zaméwienia jest modernizacja systemu wentylacji mechanicznej w hali dmuchaw
wspomaganej systemem klimatyzacji wewnatrz obudéw dmuchaw.
Zadanie 1.
-modernizacja istniejacej wentylacji mechanicznej do wydajnoéci minimum 7000m3/h,
-o‘obéri wykonania systemu klimatyzacji wewnatrz obudéw stacji dmuchaw:
a. dmuchawy -SPOMA SZ Ostréw Wielkopolski typ DR240.T.55-T-D-Np.-05 w obudowie szt. -3,
b. dmuchawy—FP AIRTECH typ DM 2010-4510 w obudowie szt.— 2 ,
~klimatyzator nie mniejszy niz‘ 28 kW mocy chfodzqcej,
-sterowanie przez falownik, recznie i automatyczne w zale2n0$ci od temperatury na wylocie powiettza z
obudowy dmuchawy,
-przepustnice umoz‘liwiajqce reczna regulacje doplywu schlodzonego powietrza na kaq jednostke,
-Kanafy wentylacyjne -ocynkowane ,ksztaft i éredm’ca wedfug wyliczer’l doboru.
Zadanie nr 2.
-wykonanie izolacji akustyczno termicznej rurociagéw powietrznych :
a. rurociqg DN-500 dtugoéci 15mb,
b. odgabzienia DN200 -5 szt. #acznej d{ugoéci 5 mb.
-materia% wema szklana do izolacji akustycznej i termicznej min 50mm , owinieta folia aluminiowq
,iaczenia zabezpieczone foliq aluminiowa.
Zamawiajqcy w celu wykonania Izeczywistych obliczer‘u dla doboru urzadzefi wymaga przeprowadzenia
wizji lokalnej obiektu w ktérym maja byé realizowane zadania. V\fizja Iokalna moZe byc’: dokonana przez
wykonawce p0 uprzednim telefonicznym ustaleniem terminu, nr tel. 669980363 .
Termin realizacji do 15 .11.2021r
Zasady gwarancji oraz system powiadamiania o usterkach i ich usuwaniu zawiera umowa.


