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

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMéWIENIA
Postepowania o udzielenia zaméwienia sektorowego

1. Nazwa postepowania Dostawa

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa ,montai oraz uruchomienie trzech krat
zgrzeblowych z urzqdzeniem do transportu skratek ( przenoéniki élimakowe) w budynku
na terenie oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku .

Numer postepowania: I 12ITOI2021
2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

Imie i nazwisko: Janusz Kubek Dnia — 13.10.2021 r./) /
Podpis: Wz/ fiw

3. specyfikacje, warunkéw zaméwienia zatwierdzii pod wzgledem technicznym:
lmiQ i nazwisko: Tomasz Urbar'iski — kier dz, TO Dnia — ......10.2021 r.
Podpis: 7 aw“? “.9 7/?

4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:
lmie i nazwisko: Iwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy Dnia - 13.10.2021 r.
Podpis:

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: V
lmie i nazwisko: Pawei Hryciéw — Prezes Zarzaq.qfl$p¢ilgi. ,-' 1" ,1.» :21; Dnia - ..1 0.2021 r.

‘- li/Zw ~l. - ~ g{vtiv‘ia up. 1. LJ.‘-. -Podpis:
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Rozdzial 1. ZAMAWIAJACY:

1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spo1ka z ograniczonq odpowiedzialnoécia.
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Ko+obrzeg. wojewodztwo zachodniopomorskie, te|.lfax. +48 94 306 74 27,
REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.

2. Adres strony internetowej Zamawiajqcego: www.big.mwik.kolobrzeg.pl
3. Ogioszenie o wszczeciu postepowania zosta1o zamieszczone na stronie internetowej

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

Rozdzial 2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzonejest na zasadach okreélonych Procedura
udzielania zamowieh przez MWiK Sp. z o. o. w Ko’robrzegu - Za1acznik nr 1 do Uchwafy Nr 134/2019
Zarzadu Spc’fiki MWIK Sp. z 0.0. w Ko+obrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzia! 3. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMéWlENIA:

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa ,montai oraz uruchomienie trzech krat zgrzeblowych z
urzqdzeniem do transportu skratek( przenoéniki élimakowe) w budynku na terenie oczyszczalni
éciekéw w Korzyécienku. Postepowanie nr 12ITOI2021

Rozdzia14. INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:

Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupe’mienia iwyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania bedq
przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé charakter
pisemny, faksu lub forme elektroniczna. Przed terminem skladania ofert vonawcv winni zapoznaé sie
z treécia ewentualnych odpowiedzi Iub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie z ca1oécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdziai 5. OPIS SPOSOBYPRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sk¥ada sie w formie pisemnej.
2. Pemomocnictwo do godgisania oferty winno byé ddaczone do oferty, 0 file nie wynika z innych

dokumentow za1aczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do ewidencji
dzia+alnoéci gospodarczej). Pemomocnic’Mo winno byé dotqczone w oryginale lub kopii poéwiadczonej
notarialnie. badz’ przez jego wystawce.

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

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa ,montai oraz uruchomienie trzech krat zgrzeblowych z urzqdzeniem
do transportu skratek ( plzenoéniki élimakowe) w budynku na terenie oczyszczalni éciekéw w
Korzyécienku. Postop/ovznie nr 121T0I2021

Nie otwieraé przed ............ 10.2021 r. godz. 130°

4. Wykonawca moZe wprowadzic’: zmiany lub wycofaé z1oZona oferte przed up¥ywem terminu skJadania
ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiqcych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeieli Wykonawca nie pOZniej ni2
w terminie sk1adania ofert zastrzegt Ze nie mogq one byé udostepniane.

Rozdziat s. OFERTY czaécuowe:
Oferta musi obejmowaé ca1oéé zambwienia, nie dopuszcza sie sk1adania ofert czeéciowych.

Rozdzial 7. OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajacy nie dopuszcza moZIiw03ci zioZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SVVZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
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Rozdziat 8. OPIS WARUNKQW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENYSPELNIENIA TYCH WARUNKOW: .
1. O udzielenie zaméwienia mogq ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy speiniaja nastepujqce warunkidotyczace:

a) posiadania uprawnier'l do wykonywania okreélonej dzia1alnoéci lub czynnoéci. jeieli ustawynak1adaja1 obowiazek posiadania takich uprawniefi,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencja1em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonaniazaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9. INFORMACJA 0 OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCYW CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
Wykonawca za1aczy nastepujace dokumenty potwierdzajqce spemienie warunkéw udziatuw postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
1. Formularz oferty — za’tacznik nr1 do SWZ.

Podpisany szczegc’fiowy opis zaméwienia - za¥acznik nr 2 do SWZ.
Podpisane oéwiadczenie o akceptacji projektu umowy — za1qcznik nr 3 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy za1qcznik nr 4 do SWZ.
Oéwiadczenie o spemieniu warunkéw udzia+u w postepowaniu — zaJacznik nr 5 do SWZ.
Wykaz dostaw - za1acznik nr 6 do SWZ.
Zalaczona do oferty koncepcja realizacji przedmiotu zaméwienia.
Aktualny odpis z w1aéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia1a|noéci
gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym i stwierdzajace,
2e zakres jego dziatalnoéci odpowiada profilowi zamowienia, a tak2e wskazujace osoby upowaZnione
do reprezentowania Wykonawcy — wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed terminem sk1adania
ofert.

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

10.W przypadku. gdy oferta Wykonawcy zostanie wybrana do realizacji, Zamawiajacy 2ada wniesienia
zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy w formie paty pienieZnej lub polisy gwarancji
zabezpieczenia roszczefi z tytuiu niewykonania lub nienaleZytego wykonania umowy i kar umownych
(wystawione od dnia podpisania umowy), wediug za1‘aczonego wzoru lub na warunkach Wykonawcy
po uprzedniej akceptacji wzoru polisy przez Zamawiajacego - zatqcznik nr 7 do SWZ.

11.2amawiajacy zaiqda przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawca kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwoSci, a Zamawiajacy nie bedzie mogl sprawdziéjej prawdziwoéci w inny
sposob.

12.2amawiajacy moZe wezwac Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zloZyli dokumentéw
potwierdzajacych spemienie warunkéw udziam w postepowaniu. do uzupefnienia tych dokumentéw
w okreélonym terminie.

Rozdziai 1o. WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
Wykonawcy mogq wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.
Rozdzia111. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiqzane z realizac zamowienia, w tym

dostarczenia przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
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3. Wykonawcy powinni zastosowac’: stawke podatku VAT od towaréw i usiug zgodnaj z ustawa o podatku
VAT i podatku akcyzowym.

Rozdzia! 12. OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY:

Oferty speiniajqce wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zioZone przez Wykonawcéw nie
podlegajqcych wykluczeniu. beda oceniane wediug poniZszych kryteriéw i wag:
Cena oferty — 1 00%
W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktow
1 % odpowiada punktacji kor‘icowej 1 pkt.

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

Najkorzystniejsza ofertq jest oferta, ktéra uzyska w prowadzonym postepowaniu najwioksza liczbe
punktow.

Rozdzial 13. WADIUM jest wymagane

1. Wykonawca przystepujqcy do postepowania obowiazany jest do wniesienia wadium w kwocie
2.000.00 zi (slownie: dwa tysiace zlotych 00I100)

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

3. Oryginai dokumentu (gwarancji, poreczenia itp.) naleZy doiaczyé do oferty.
4. Do ofert naleZy doiaczyé dowod wniesienia wadium, o ktbrym mowa w pkt. 1 lub kopie potwierdzenia

dokonania przelewu — w przypadku wniesienia wadium w pieniadzu.
5. Zamawiajacy niezwtocznie zwraca wadium, jeZeIi:

1) upiynai termin zwiazania ofertq,
2) zawarto umowe,
3) uniewaZniono postepowanie. a protesty zostaiy ostatecznie rozstrzygniete lub upiynai termin ich

wniesienia,
4) Wykonawcy, ktéry wycofaal oferte przed upiywem terminu skiadania ofert — niezwiocznie po zioZeniu

pisemnego wniosku o zwrot wadium,
5) Wykonawcy, ktory zostai wykluczony z postepowania bad: ktérego oferta zostaia odrzucona -

niezwiocznie po zioZeniu pisemnego wniosku o zwrot wadium, przy czym zioZenie takiego wniosku
jest rownoznaczne ze zrzeczeniem sie przez Wykonawca prawa do wniesienia sprzeciwu.

6) JeZeli wadium wniesiono w pieniqdzu, Zamawiajqcy zwraca je na wskazany rachunek Wykonawcy,
po otrzymaniu wniosku z podaniem numeru konta, na ktOre ma byé zwrocone.

6. Wadium przechowywanie jest na nieoprocentowanym rachunku.
7. Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jeZeli Wykonawca, ktorego oferta zostaia wybrana:

1) odméwii podpisania umowy na warunkach okreélonych w ofercie,
2) zawarcie umowy staio sie niemozliwe z przyczyn leZacych po stronie Wykonawcy.
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupeinienia Oferty nie zioZyi dokumentéw lub

oéwiadczer‘i potwierdzajacych speinienie warunkéw udziaiu w postepowaniu albo peinomocnictw,
chyba 2e udowodni. i2 wynika to z przyczyn nieleZacych po jego stronie.

Rozdzial 14. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiqzania Wykonawcy zioZonq ofertq wynosi do 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z upiywem terminu skiadania ofert.

ROZDZIAL 15. MIEJSCE I TERMIN SKtADANIA OFERT:
Miejsce: .Miejskie Wodociagi i Kanaiizacja" Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobizeg.

Termin: Oferte naleZy zioiyé do dnia .éé..10.2021 r. do godz. 13°“
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Rozdziat 16. SESJA OTWARCIA OFERT:
Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.

Rozdzial 17. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA | OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:
1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego.
2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystepuje do czesci posiedzenia w trakcie, ktérego cztonkowie

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

3. Oferta Wykonawcy, ktéry zostanie wykluczony z postepowania, nie bedzie rozpatrywana.
4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeli:

a) nie jest zgodna z treécia SWZ,
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktore prowadzone jest postepowanie,
c) zostata podpisana przez osoby nieuprawnione,
d) jej ztoZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji.

Rozdziat 18. NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcqlami,

ktOrzy ztoZyli oferty.
2. Wykonawcy, ktorzy przystqpia do negocjacji ceny oferty. mogg 210216 ofem ostateczne z ceng niZszg

od ceny pierwotnei.
Rozdziat 19. UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta bedzie przedstawiata najkorzystniejszy

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

zamowienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz jej cene/wartosé.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajacej z treéci wybranej oferty.
Rozdziat 20. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:
1. Zamawiajqcy m02e uniewaZnié postepowanie. bez podania przyczyn. na kazdym etapie postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemozliwiajaca zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajqcy zawiadamia rownoczeSnie

wszystkich Wykonawcéw. ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.
Rozdzial 21. SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrocié sie do Zamawiajacego, o wyjaSnienie treéci specyfikacji warunkéw

zamowienia. Zamawiajacy jest obowiqzany niezwtocznie udzielic’: wyjaénier'l, jednak nie poZniej niz
4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie tresci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wptynqt do Zamawiajacego nie péZniej niZ do godz.15.00 w dniu,
w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

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

3. Zamawiajacy moie w kaZdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert. zmodyfikowaé treéé ~
specyfikacji warunkéw zamowienia. Dokonanq w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.

4. Kontakt pod wzgledem proceduralnym: e—mail: Qrzetargi@mwik.kolobrzeg.p|,
5. OSwiadczenia, wnioski. zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazujq

e-maillpisemnielfakseml. oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomoca telefaksu uwaza sie za ztoZone w terminie, jezeli ich treéé dotarta do adresata przed uptywem
terminu.

6. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przestanie dotaczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZniona
do re'prezentowania Wykonawcy Iub Zamawiajacego.

RozdziaI 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 niz 8 dni od dnia przekazania

74/
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zawiadomienia o wyborze oferty.

Rozdzia¥ 23. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

. Odwmanie przysiug uje Wykonawcom, wy’acznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci Zamawiajaoego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci, do ktérej Zamawiajqcy
jest zobowiazany na podstawie Procedury.

. Odwo{anie przysiuguje wy1‘acznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spemienia
warunkéw udziatu w postepowaniu.
Odwoianie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajqcego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeli zosta’ty
przes¥ane faxem lub drogq elektroniczna, albo w terminie 8 dni jeZeIi zosta’ry doreczone w inny sposéb.
Wniesienie odwo{ania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy ptzez Zamawiajacego.
Odwdanie wnosi sie wytacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia. do Prezesa
Zarzadu Spdki .,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spc'fiki z ograniczonq odpowiedzialnoéciq
w Ko{obrzegu.
Odwoianie powin no wskazywaé zaskarZona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej zarzuca
sie niezgodnoéé z przepisami Procedury. zawierac': zwiefle przedstawienie zarzutow, okreélaé 2a1danie
oraz wskazywac’: okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwo{ania.
Odwmanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwo{anie Prezes Zarzadu Spc'uki moZe je uwzglednié lub odrzucié.
lnformacje o odrzuceniu odwo+ania Zamawiajqcy przesy{a Wykonawcom. ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
0d decyzji Prezesa Zarzadu Spaki rozstrzygajqcej odwo¥anie nie przys{uguja dalsze érodki
odwmawcze.

Rozdziai 24. OGLOSZENIE WYNIKOW POSTfiPOWANIA:

1.

2.

Niezwmcznie po rozstlzygniociu postepowania, Wykonawca, ktorego oferte wybrano do realizacji,
zostanie zawiadomiony (e—mail) 0 dokonanym wyborze.
Wyniki postepowania zostanq zamieszczone na stronie internetowej www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zaiqcznik nr 1 do SWZ

....d.........nia ...... 10.2021 r
nazwa (firma) Wykonawcy
...............................................................

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

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

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

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ
Przedmiotem zaméwienia jest dostawa ,montai oraz uruchomienie trzech krat zgrzebiowych z urzadzeniem
do transportu skratek ( przenoéniki élimakowe) w budynku na terenie oczyszczaini éciekéww Konzyécienku.
Postgpowanie nr 1 2IT0/2021

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

zwiazanych z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
2. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejszq oferta na okres do dnia 15.12.2021 r.
3. Udzielamy ....miesiecznej gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urzqdzenia.
4. Oéwiadczamy. Ze posiadamy wszeikie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zaméwienia

i dysponujemy odpowiednia kadrq, uprawniona do jego wykonania.
5. Oéwiadczamy, 2e zawarty projekt umowy zostai przez nas zaakceptowany i zobowiqzujemy sie

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

Zaiacznikami do niniejszej oferty sq:

" Bééfiié'ééb'b'y' )B's'éiii 35505555955" " '
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Zahcznik nr2 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA
Przedmiotem zaméwienia jest dostawa ,montai oraz uruchomienie trzech krat zgrzeblowych z
urzqdzeniem do transportu skratek ( przenoéniki élimakowe) w budynku na terenie oczyszczalni
éciekéw w Korzyécienku. Postepowanie nr 12IT0l2021
Przedmiotem zaméwienia jest dostawa ,montaz oraz uruchomienie trzech krat zgrzebbwych z
urzadzeniem do transportu skratek ( przenoéniki Slimakowe) w budynku na terenie oczyszczalni
Sciekéw w Korzyécienku .
1.0pis stanu istniejacego.
Obecnie na oczyszczalni éciekéw zainstalowane sa:
- 3 kraty schodkowe mimoérodowe typu KSm-1900x820x6/1,5KW/AISI321 Firmy Smart Waste
Technologies Sp.z 0.0 ,
- 3 przenoéniki Slimakowe typu TRs—250x1,8/0,55KW IAISl321,
-szerokoéc’: istniejacych kanak’aw 820mm,
-g%ebokoéé kanak’nw 1900 mm,

2.Wymagania odnoénie przedmiotu zambwienia:
a. ruszt kraty —pojedyncze elementy cedzace rusztu od strony naplywu w ksztalcie aerodynamicznym
zapewniajqcy najniZsze straty hydrauliczne, oraz zapobiegajqce zapychaniu sie,
Iprzeéwit/ szczelina miedzy elementami cedzacymi nie wiekszy niz 6 mm,
b. elementy zgarniajqce skratki skrecane Jatwe w wymianie ,mozliwoéé wymiany pojedynczych zgrzebet
bez koniecznoéci spawania, iloéc elementéw czyszczqcych zapewniajaca maksymalne czyszczenie
rusztu przy duZym obciqniu.
c. ko+a tahcuchowe wyposaZone w bezobsmgowe #ozyska ceramiczne.
d. silniki napedowe z zabezpieczeniem przeciaZeniowym, z kontrola momentu obrotowego
zabezpieczajacego krate przed uszkodzeniem w chwili przeciqnia kraty,
e. kraty montowane na dnie istniejqcych kanaléw bez koniecznoéci wykonania zagiebienia itp,
f. wszystkie elementy urzadzenia wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AISI 316L(D|N1.4404),
pojedyncze elementy cedzqce rusztu wykonane z materia’lu kompozytowego wzmocnionego wk’aknem
szklanym lub innego materialu odpomego na warunki pracy, elementy zgarniajace wykonane z
poliamidu lub innego materialu odpornego na warunki pracy,
g. przepustowoéc dla 1 kraty érednia ok 1000m3/h max ok 2500m3/h,
h. sterowanie w zaleZnoSci od poziomu éciekéw przed krata ,zapewnienie moZIiwoéci sterowania krata w
okreélonych cyklach pracy (odstepach czasowych),praca automatyczna.
i. kat nachylenia kraty nie mniej niz 60°-80°
j. przenoéniki élimakowe wraz z tacznikiem- krata lej zasypowy i pokrywq rewizyjnq.
Minimalne wymagania :
-srednica wstegi 250mm,
-skok élimaka 250mm,
-d#ugoéé koryta :2 x 1800 mm i 1x2050 mm
-wydajnoéé minimum 2m3lh,
-moc zainstalowana dostosowana do potrzeb .nie wiecej niz 0.55kw
-wykonanie :
-obudowa minimum stal AISI 304,
-materia+ élimaka S355 Iub nie gorsza.
3.Dodatkowe wymagania
a. zamawiajqcy preferuje wizyte w miejscu realizacji zadania w celu okreélenia warunkéw i specyfiki
oczyszczalni oraz doszczegébwienia zawartych w opisie danych odnoénie realizacji zadania,
b. montaZ nowych ldemontaz starych krat odbywaé sie bedzie pojedynczo sukcesywnie przy pracy
oczyszczalni ,
c. zamawiajqcy wymaga przedstawienia dokumentacji w jezyku polskim ,DTR ,instrukcji oraz
przeszkolenia obs%ugi, instrukcja stanowiskowa .protokc'fl z pomiaréw elektrycznych ,wykaz czeéci szybko
zuZywajqcych sie .
d termin realizacji zadania od daty podpisania umowy.
-7 tygodni montaz' pierwszej kraty,
-9 tygodni zakoficzenie caloéci'zadania.
e. wykonawca przeprowadzi test odbiorowy w normalnych warunkach pracy oczyszczalni w trakcie 72h
pracy.
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Zaiacznik nr 3 do SWZ

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

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

Oéwiadczenie o akceptacji przez Wykonawce projektu umowy

Skiadajac oferte w postepowaniu na:

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa ,montai oraz uruchomienie trzech krat zglzebiowych z
urzqdzeniem do transportu skratek ( przenoéniki élimakowe) w budynku na terenie oczyszczalni
éciekéw w Korzyécienku. Postepowanie nr 12IT0/2021

oéwiadczam, 2e:

1. Akceptuje bez zastrzeZeh projekt umowy przedstawiony w SW2
2. Umowe zobowiazuje sie zawrzeé w miejscu i terminie, jakie zostana wskazane przez Zamawiajacego.

podpis Wykonawcy
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Zaiacznik nr 4 do SWZ

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

u.

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

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

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY
Przedmiotem zaméwienia jest dostawa ,montai oraz uruchomienie trzech krat zgrzebIowych z urzqdzeniem
do transportu skratek ( przenoéniki élimakowe) w budynku na terenie oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku.
Postepowanie nr 12IT0/2021

Oéwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu
niespemienia warunkéw w szczegélnoéci:
1. Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzadzfla szkody, nie wykonujqc zaméwienia lub wykonujac je

nienaleZycie. a szkoda ta zosta#a stwierdzona orzeczeniem sadu. ktore uprawomoao sie w okresie 3
lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy, ktOrq reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogbszono upadioéci,
z wytkiem sytuacji. gdy po og¥oszeniu upadbéci doszio do zawarcia uk{adu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk#ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadlego.
Firma. ktérq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op+at lub sk’radek na ubezpieczenia
spo’reczne Iub zdrowotne, z wytkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia,
odroczenia, rozio'zenia na raty zaleg{ych p¥atnoéci lub wstrzymania w ca1‘oéci wykonania decyzji
Maéciwego organu.
Osoby reprezentujace firme nie zostaly prawomocnie skazane 2a przestepstwo popemione w zwiazku
z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko praworn osob wykonujacych prace;
zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiqgniecia korzyéci majatkowych,
a takZe za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udzialru w zorganizowanej grupie albo zwiqzku
majacych na celu pope’mienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego.

. W stosunku do Firmy. ktora reprezentujemy Sad nie orzek¥ zakazu ubiegania sic: o zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groibq
kary.
Nie jesteémy powiqzani kapita’towo Iub osobowo z Zamawiajqcym polegajqcym w szczegolnoéci na:
a) uczestniczeniu w spé’rce. jako wspélnik spé¥ki cywilnej lub spt’fiki osobowej;
b) pemieniu funkcji oz’mnka organu nadzorczego lub zarzadzajqcego, prokurenta, pemomocnika.

... "'(Ljhéih'ééfiééhiafiy '[o‘r'z'éciét‘éwiéiéi MEéHéiv‘ééyj
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Zalqcznik nr 5 do SWZ

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

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

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

0§WIADCZENIE 0 SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
Przedmiotem zaméwienia jest dostawa ,montaz‘: oraz uruchomienie trzech krat zgrzeblowych z
urzqdzeniem do transportu skratek ( przenoéniki élimakowe) w budynku na terenie oczyszczalni
éciekéww Korzyécienku. Postepowanie nr 12lT0/2021

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

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

2. Oéwiadczam, 2e spe’miam Warunki udziam w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dzia¥alnoéci zawodowej, 0 He wynika to

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

' (upafiéfi'mbcniérfi przedstéévfii'e'l'fiiéénaélcfi "
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Zalqcznik nr 6 do SWZ

. dnia ........2021 r
pe’ma nazwa wykonawcy
...............................................................

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

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

WYKAZ DOSTAW

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa ,montai oraz uruchomienie trzech krat zgrzebhwych z urzqdzeniem
do transportu skratek ( przenoénikl élimakowe) w budynku na terenie oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku.
Postepowanie nr 12ITOI2021
Wykaz minimum 2, zrealizowanych w ciagu ostatnich 5 lat dostawy i montaiu krat zgrzebbwych na
oczyszczalni éciekéw, a jeZeli okres prowadzenia dzia’ralnoéci jest krétszy - 2 dostaw i montazu.
Doéwiadczenie w realizacji dostaw i monta2u naIeZy udokumentowaé referenciami wystawionymi przez
podmioty na rzecz ktérych byiy one realizowane.

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

Wykonawcy TAKINIE
poczqtek koniec

podpis osoby loséb/ upowaznionejlnych
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Zalacznik 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 nr ktéra zostanie zawarta pomiedzy

£91255; ‘a'a'iéj'fz'étsajv'iéz'é‘riyr‘rié .‘Miéjékié'waaaéiégi'i'kéfiéui'zééjéj'éfié 628$ 1'; 'kéiébéé'gij 'z'é'iéaéibaz
78-100 Kotobrzeg, ul. Artyleryjska 3 zwana dalej ”Beneficjentem", ktérej przedmiotem jest:

zwana dalej ,,umowa”

zwane dalej fiGwarantem", gwarantuje Beneficjentowi nieodwotalnie i bezwarunkowo. na zasadach
przewidzianych w niniejszej gwarancji, zaptate za powstate w okresie waZnoéci gwarancji,
zobowiqzania Zobowiqzanego, wynikajqce z umowy . w tym kar umownych wraz z odsetkami
ustawowymi za opéinienie.

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

2) oraz do wysokoéci: ........PLN ( stownie: ..........................00l100) w przypadku nie usuniecia tub
nienaleZytego 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 protokotem

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

2) od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem odbioru stwierdzajacym
naleZyte wykonanie przedmiotu umowy, do dnia ..r. - w zakresie roszczer’t z tytutu nieusuniecia
lub nienaleZytego usuniecia wad Iub usterek powstatych w przedmiocie umowy.

4. Beneficjent zobowiqzany jest zgtosié w terminie waZnoéci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6,
Zadanie zaptaty, pod rygorem odmowy wyptaty Swiadczenia z gwarancji.

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

6. Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi na pierwsze pisemne Zedanie zaptaty zawierajqce kwote
roszczenia, pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentow:

1) w przypadku niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy:
a) dokumenty potwierdzajace, 2e osoby. ktOre podpisaty Zadanie zaptaty w imieniu Beneficjenta

uprawnione sq do jego reprezentowania,
b) oéwiadczenie. 2e qana kwota jest naleZna z tytutu Gwarancji w zwiqzku z niewykonanjem lub

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

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

uprawnione 5a do jego reprezentowania,
b) kopia obustronnie podpisanego koficowego protokotu odbioru stwierdzajacego naleZyte wykonanie

przedmiotu umowy,
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c) oéwiadczenie Beneficjenta, 2e pomimo pisemnego wezwania Zobowiazany nie usunqi w terminie wad
lub usterek powsta¥ych w przedmiocie umowy i w zwiazku z tym iadana z tytum gwarancji kwota jest
mu nalezna.

7. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i calkowicie w przypadku:
1) niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy z up%ywem ostatniego dnia terminu

okreélonego w ust. 3 pkt 1),
2) nieusuniecia lub nienaleZytego usuniecia przez Zobowiqzanego wad Iub usterek powsta’tych w

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

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

wykonania przedmiotu umowy, osiagnew kwota wskazana w ust. 1 pkt 1),
5) gdy éwiadczenia Gwaranta z tytu’m niniejszej gwarancji w zakresie nieusuniecia lub nienaleZytego

usuniecia wad lub usterek powsta{ych w przedmiocie umowy osiqgneiy kwote wskazana w ust. 1 pkt.
2).

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

9. Spory mogace wyniknaé przy wykonywaniu postanowiefi niniejszej gwarancji rozstrzygane bedq przez
sad wlaéciwy dla siedziby Beneficjenta.

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

“Niniejsza gwarancje sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, p0 jednym dla
Beneficjenta i Gwaranta.

Gwarant

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

Zobowiazany
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Zaiacznik do SWZ
Projekt - Umowa 12ITOI2021

W dniu ......................... 2021 r. w Koiobrzegu pomiedzy
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spélka z 0.0. w Koiobrzegu (NIP: 671 -00-1 2-257; REGON330263149; Nr KRS: 0000169262) z siedzibq w Koiobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, ktora reprezentuje

Pawei Hryciéw — Prezes Zarzadu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajqcym,

a.

.............................. , REGON: ) z siedziba w................................................................................................... wpisana/ym do RejestruPrzedsiebiorcéw prowadzonym przez Sad Rejonowy w ............................. , ........ Wydziai GospodarczyKrajowego Rejestru Sqdowego, pod numerem KRS .................. lub CEIDG. zwanym w tekécie Wykonawca
i reprezentowanym przez:

e-mail:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodzeprzeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedura udzielania zaméwier'i przezMWiK Spéika z 0.0. w Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spéiki MwiK 2 04.12.2019 r.) zostaiazawarta umowa o nastepujacej treéci:

§ 1
1. Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé zadanie, ktérego przedmiotem jestdostawa ,montaz oraz uruchomienie trzech krat zgrzebiowych z urzadzeniem do transportu skratek (przenoéniki Slimakowe) w budynku na terenie oczyszczalni SciekOw w Korzyécienku. okreélone wszczegéiowym opisie zaméwienia, stanowiacym zaiacznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca gwarantuje. 2e bedqce przedmiotem dostawy urzqdzenia sq oryginalne, fabrycznie nowe,

naieZytej jakoéci. sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych.
3. Wykonawca oéwiadcza, i2 zapoznai sie. ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno — terenowymi

oraz technicznymi, ktére sq istotne dla wykonania przedmiotu zaméwienia niniejszej umowy i nie wnosi
w tym zakresie Zadnych zastrzeZen.

§2
Termin rozpoczecia prac przewidzianych umowq ustala sie na dziefi podpisania umowy.
Zamawiajacy wymaga. aby zadanie zostaio zrealizowane w terminie do dnia .................2021 r.Strony dopuszczajq moZliwoéé dokonywania odbioréw czeéciowych.
Strony postanawiajq, 2e: odbiér kohcowy nastqpi na podstawie protokoiu odbioru koficowegopodpisanego przez upowaZnionych przedstawicieli Stron.

§3

$5
.0

3!
“?

Wykonawca zobowiqzuje sie,I w szczegélnoéci:
Usunqc’: wady i usterki jakie zostanq ujawnione w trakcie odbioréw lub tez w okresie rekojmi i gwarancji.Pizeprowadzié rozruch i prébnq eksploatacje;
Przekazaé Zamawiajqcemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnoéci jegowykonania,
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialnoéé za szkody zwiqzane z realizac umowy.
Wykonawca jest zobowiqzany do wykonania wszystkich ciacych na nim obowiqzkow, majacych nacelu naieZyte wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca podejmie wszelkie czynnoéci w celu zabezpieczenia przedmiotu Umowy, osébupowaZnionych do przebywania w obrebie prac oraz oséb trzecich, a takZe mienia zwiazanego zrealizac przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w peinym zakresie przez caiy okres
realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczehstwa.

7. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za prawidiowq i bezkolizyjna realizacje prowadzonychprac z funkcjonowaniem oczyszczalni éciekéw.
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§4

1. Wykonawca najpézniej w dniu podpisania Umowy, przediozy polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej, nr ................. waZna do dnia. .. ..;r

2. Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zakiad UbezpieczeI’I
udziatéw wtasnych Ifranszyz— do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniaiej
szkody.

§ 5

1. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpéZniej w dniu zgioszenia do odbioru:

a) dokumentacje Gwarancyjna.

b) DTR, instrukcje obsiugi i konserwacji.
§ 6

1. Przedstawicielem Zamawiajacego uprawnionym do reprezentowania go w sprawach zwiazanych
z bieiaca realizacja umowy jest p. Piotr Moidzierz, tel.
e-mail: piotr.mozdzier2@mwik.kolobrzeg.pl

2. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do reprezentowania 90 w sprawach zwiqzanych z bieZaca
realizacja- umowy jest p. ................................ , tel +48... .. . ,
e—mail:

§ 7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe

w wysokoéci: ...................... ziotych brutto (siownie ....................... 21. 00/100 ) zgodnie z cenq
zaproponowana przez Wykonawca w ofercie.

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreélone w ust. 1 uwzglednia wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowej
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie ryczaitowe Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 1 moZe ulec odpowiedniej zmianie. Bez wzgledu na powsze, w przypadku zmiany stawki
podatku VAT Wykonawca bedzie zobligowany do wystawienia faktury z wiaéciwaj, obowiazujaca stawka
podatku VAT.

4. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwoéoi udzielania zaliczek i indeksacji cen.
5. Podstawa wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokéi odbioru koficowego bez wad

i usterek.
6. Zamawiajacy wstrzyma. do czasu ustania przyczyny, piatnoéc’: faktury w catoéci Iub w czeéci

w przypadku niewywiazania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowiazar‘n wynikajacych z umowy.
W takim przypadku Wykonawcy nie przysiuguja odsetki z tytuiu opéZnienia w zapiacie.

7. Zapiata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1. nastapi przelewem na wskazane przez Wykonawca
konto bankowe, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury (decyduje data wpiywu), do ktorej bedzie dotaczony podpisany przez Strony
protokét odbioru kohcowego bez wad i usterek.

8. Za date dokonania zaptaty uwaZa sie date obciaienia rachunku Zamawiajacego.

§ 8
1. Do odbioru kor'Icowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac’: wszystkie niezbedne dokumenty,

o ktorych mowa w SWZ i opisie przedmiotu zamowienia.
2. Jeéli w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia to Zamawiajacy

nie odbierze przedmiotu umowy i uzgodni z Wykonawca termin na usuniecie wad.
3. Jeéli w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady, ktére nie beda nadawaty

sie do usuniecia, Zamawiajacemu przystugiwaé beda nastepujace uprawnienia:
1) jeZeli wady nie uniemozliwiaja uZytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moZe dokonac’: odbioru i obniZyc odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
2) je2eli wady uniemozliwia u2ytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy

moZe odstapic’: od umowy lub 2adaé wykonania umowy po raz kolejny, zachowujac przy tym prawo
do domagania sie od Wykonawcy odszkodowania w petnej wysokoéci za szkody wynikie
z opéZnienia wykonania przedmiotu umowy w terminie pienII/otnie wyznaczonym w umowie.

4. JeZeli w ustalonym w umowie terminie na zakor‘Iczenie prac. Wykonawca nie zgtosi tych prac do
odbioru, to:
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1) w przypadku stwierdzenia braku wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawca, Zamawiajacy
wezwie Wykonawca do wykonania prac i wyznaczy nowy termin ich zakoficzenia oraz naiiczy kary
umowne za niedotrzymanie terminu od dnia ustalonego w § 2 ust. 2 do dnia skutecznego odbioru,

2) jeZeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie prac nie wykona
Zamawiajacy moZe odstapic': od umowy z winy Wykonawcy,

3) w celu zapewnienia wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy moZe ziecié dokoficzenie prac
in nemu Wykonawcy lub wykonaéje siiami wiasnymi na ryzyko Wykonawcy, a kosztami za wykonane
prace obciaZy Wykonawca. ktory jest strona niniejszej umowy.

Strony postanawiaja, 2e z czynnoéci odbioru badzie sporzadzony protokéi odbioru, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad i usterek
Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o usunieciu wad i usterek.
Za data odbioru koficowego przyjmuje sie data zakonczenia czynnoéci odbioru koficowego w sposéb
wolny od wad i usterek.

. Przepisy od ust. 1 do ust. 7 stosuje sie odpowiednio w przypadku odbiordw czaéciowych.
§9

O ile ma to zastosowanie, materiaiy i czaéci uzyskane z rozbiérki konstrukcji lub czasci stanowia wiasnoéé
Zamawiajacego i Wykonawca winien przedsiewziaé wszelkie érodki ostroZnosci niezbedne dla zachowania
ich, chyba 2e inaczej wskazane zostaio to przez Zamawiajacego.

1.
§ 10

Wykonawca najpoiniej do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie naleZytego jej wykonania
w wysokoéci 3% wynagrodzenia ryczaitowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwota ................... zi,
w formie gotéwkowej lub wformie polisy ubezpieczeniowej/polisy bankowej, ktérej treéé zostanie
zaakceptowana przez Zamawiajacego.

. Strony ustalaja, 26 p0 wykonaniu zaméwienia i odbiorze kor'icowym robét zostanie zwrécone
Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy w terminie 30 dni od daty podpisania protokoiu
kor‘lcowego, natomiast 3O % wniesionego zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy
jest przeznaczone na pokrycie roszczer'i z tytuiu rakojmi za wady i zostanie zwrécone p0 uplywie okresu
gwarancji w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku od wykonawcy .
Zabezpieczenie, siuZy pokryciu roszczefi z tytuiu niewykonania Iub nienaleZytego wykonania umowy.
w tym réwniez kar umownych.

§11
. Strony ustalaja odpowiedzialnosc za niewykonania lub nienaleZyte wykonania umowy w postaci kar

umownych.
. Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kary:

1) za przekroczenie ktoregokolwiek z terminéw okreélonych w § 2 ust.2 w wysokoéci 0.2%
wynagrodzenia ryczaitowego brutto za kazda dobe pOZnienia,

2) za opéinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Iub w okresie rakojmi iub gwarancji
w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia ryczaitowego brutto za kaZdy dzier’i opéinienia. liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

3) w przypadku nie przedioZenia poéwiadczonej za zgodnoéé z oryginaiem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany. w wysokosci 5.000 zi za kazde zdarzenie,

KaZda ze stron zapiaci kara umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczaitowego brutto za
odstapienie od umowy z jej winy.
Wykonawca wyraZa zgode na zapiate kar umownych w drodze potracenia
z przysiugujacych mu naieZnoéci oraz z zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

. Laczna wartoéé wszystkich kar umownych nie moZe przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego
brutto, okreéionego w § 7 ust.14 umowy.

. Kary umowne sa niezaleZne od siebie i kumulujq sia.
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§12

1. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji i rekojmi na caiy przedmiot umowy na okres 36 m-cy
Iiczac od daty, o ktérej mowa w § 8 ust. 7.

‘2. Rekojmiq i gwarancja objete sq wszystkie usiugi, roboty oraz materiaiy, sprzety i urzadzenia, jakie
zostaiy uZyte do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wokresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazuje sie do usuwania wad i usterek w terminie do
2 dni 0d daty powiadomienia go o wadzie Iub usterce przez Zamawiajqcego. Zamawiajacy bedzie
dokonywai zgioszefi pisemnie, iub e-mail.

4. W okresie 36 miesiecy. Wykonawca zobowiazuje sie, do éwiadczenia serwisu gwarancyjnego,
usuwania wad i usterek w terminie do 2 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy bedzie dokonywai zgioszer‘i pisemnie. Iub email.

5. JeZeli w ustalonym w ust. 3 i ust. 4 terminie usterka Iub wada nie zostanie usunieta, a jej wystapienie
uniemoziiwi korzystanie przez Zamawiajqcego z przedmiotu umowy iub jego czeéci Zamawiajqcy ma
prawo zastosowaé kary umowne wskazane w § 11 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy oraz moie‘ obciaZyé
Wykonawca kwota do wysokoéci kosztéw przez siebie poniesionych oraz strat i kosztéw jakie poniesie
Zamawiajqcy w tym okresie - w peinej wysokoéci.

6. W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do usuwania usterek Iub wad i nieusunigcia ich przez
Wykonawco w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo zlecié ich usuniecie innemu wykonawcy
na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo wynikajace z gwarancji i rekojmi oraz moZe
naliczyé Wykonawcy kary zapisane w § 11 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

7. Zamawiajacy ma prawo potrqcié koszty zastepczego usuniecia wad Iub usterek oraz naliczone
Wykonawcy kary umowne zapisane w § 11 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy
Iub z zatrzymanego na okres rekojmi zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 10.

8. Nie poZniej jednak m: 30 dni przed upiywem terminu rekojmi i gwarancji strony dokonaja przegladu
przedmiotu umowy z ktorego zostanie sporzadzony protokéi pogwarancyjny. W przygadku stwierdzenia
wad i usterek strony uzgodnig termin ich usunigcia.

9. W przypadku otrzymania przez Wykonawca gwarancji producenta na jakiekolwiek urzadzenia,
programy, materiaiy itp. wchodzqce w zakres przedmiotu umowy, gdy gwarancja producenta
przekracza okres 36 miesiecy, Wykonawca przekaZe Zamawiajacemu - wraz z dokumentacja
odbiorowa — dokumenty pozwalajace na skorzystanie z uprawnier'i wynikajqcych z gwarancji
producenta.

10.W przypadku, gdy gwarancja producenta, o ktérej mowa w ust. 9 przewiduje jakiekolwiek dodatkowe
wymagania dla zachowania swej waZnoéci, np. podjecia jakichkolwiek dodatkowych czynnoéci
(serwisowych itp.) iub zachowania dodatkowych warunkéw. Wykonawca w ramach obowiqzkéw
gwarancyjnych wynikajacych z niniejszej umowy zobowiazany jest do zapewnienia zachowania
waZnoéci gwarancji producenta. W szczegélnoéci w ramach ww. obowiqzku Wykonawca zobowiqzany
jest do przeprowadzenia wszelkich czynnoéci serwisowych wymaganych do utrzymania gwarancji
producenta. w sposob umoZliwiajacy zachowanie tej gwarancji.

§13

1. NiezaleZnie od wypadkéw wymienionych w treéci Ksiegi ||| tytuiu XV Kodeksu cywilnego kazdej ze Stron
przysiuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku udowodnionego, racego naruszenia przez
drugs; Strone podstawowych postanowiel’i umowy na zasadach opisanych niZej.

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

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujqcej, 2e wykonanie umowy w caioéci iub
wjej czeéci nie ie2y w interesie publicznym. czego nie moZna byio przewidzieé w chwili jej zawarcia.

2) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczete postepowanie zmierzajace do ogioszenia upadioéci,
rozwiazania firmy Wykonawcy Iub zostanie zioZony wniosek o ogioszenie upadioéci Wykonawcy iub
oéwiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego,

3) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wydany w trybie administracyjnym Iub cywilnym nakaz zajecia
majatku Wykonawcy.
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4) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystapi do realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwie wykonywanie robét bez przyczyny i niezwiocznie nie wznowi
robét pomimo wezwania Zamawiajacego do wznowienia robbt,

5) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca wykonywaé bedzie roboty niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, w szczegélnoéci niezgodnie dokumentacja techniczna. ustaleniami
koordynacyjnymi oraz obowiazujacymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz
przystapienia do wiaéciwego ich wykonania w terminie 5 dni 0d daty wezwania przez
Zamawiajqcego,

6) z winy Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawca utraci moZJiwoéé realizacji zaméwienia przy
udziale Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powoiywai sie na zasadach okreélonych
w art. 22a ustawy Prawo zaméwier'I publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziaiu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwier'i publicznych— jeZeii
w terminie 7 dni Wykonawca nie wskaZe innego odpowiedniego Podwykonawcy Iub nie wykaZe,
2e samodzielnie speinia warunek w stopniu nie mniejszym nit wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia,

7) w innych przypadkach okreélonych w Kodeksie cywilnym i przepisach szczegélnych.
3. Zamawiajacy bedzie mégi odstapic‘: od umowy z przyczyn okreélonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego

paragrafu w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o okolicznoéciach stanowiapych podstawe
odstqpienia. Odstapienie powinno byé dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaZnoéci
i zawieraé uzasadnienie obejmujace opis podstawjego dokonania. Odstqpienie uznaje sie za skuteczne
z chwilq doreczenia Wykonawcy w sposéb zwyczajowo przyjety dla potrzeb wykonania umowy,
w stosunkach pomiedzy Zamawiajqcym i Wykonawca. W takim przypadku wykonawca moZe qaé
wyiacznie wynagrodzenia naleinego z tytuiu wykonanej czeéci przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy bedzie mégi odstqpié od umowy z przyczyn okreélonych w ust. 2 pkt 2 - 8 niniejszego
paragrafu w terminie 14 dni od powziecia wiadomoéci o okolicznoéciach stanowiqcych podstawe
odstapienia, bad: ocl bezskutecznego upiywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacego do
kontynuowania robét. Odstqpienie powinno byc’: dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaZnoéci
i zawierac': uzasadnienie obejmujace opis podstawjego dokonania. Odstapienie uznaje sie za skuteczne
z chwiia doreczenia Wykonawcy w sposéb zwyczajowo przyjety dla potrzeb wykonania umowy,
w stosunkach pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

5. W wypadku odstqpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciqzaja nastepujqce obowiazki
szczegéiowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca plzy udziale Zamawiajacego sporzadzi

szczegéiowy protokéi inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy wediug stanu
na dziefi odstqpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przenivane roboty i wykona niezbedne roboty zabezpieczajqce przedmiot
umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca sporzqdzi wykaz materiaiow Iub urzadzefi. ktére nie moga byé wykorzystane przez
niego do realizacji innych prac nieobjetych niniejszq umowq, jezeii odstapienie 0d umowy nastqpiio
z przyczyn IeZelcych po stronie Zamawiajacego,

4) Wykonawca zgiosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstqpienia oraz - je2eli
odstapienie od umowy nastapiio z przyczyn |e2acych po stronie Zamawiajqcego - przedstawi
udokumentowane koszty zakupu materiaiéw lub (i) urzadzefi. ktére nie moga byc‘. wykorzystane
przez niego do realizacji innych robét (w uzgodnieniu zZamawiajqcym) — celem dokonania
wzajemnych rozliczer‘l z Zamawiajqcym,

5) Wykonawca na swéj koszt, w terminie 7 dni od dnia odstapienia usunie z terenu inwestycji
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy przystqpi do odbioru zgioszonych robét przerwanych i wykonanych do dnia odstapienia
i w przypadku dokonania odbioru zapiaci wynagrodzenie za te roboty. W przypadku gdy odstapienie
0d umowy nastapiio z przyczyn leiqcych po stronie Zamawiajacego, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy
udokumentowane koszty zakupu materiaiéw lub (i) urzqdzefi, ktOre nie moga byé wykorzystane przez
niego do realizacji innych robét.
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7. W przypadku odstqpienia od umowy z winy Wykonawcy. koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia robét
przerwanych i wykonania niezbednych robét zabezpieczajacych robét wykonanych - obciaiajq
Wykonawce. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania Iub nieprzystqpienia do ich wykonania
w terminie 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o odstapieniu od umowy. Zamawiajacy wykona te
czynnoéci na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca pokryje w tym przypadku wszelkie szkody
powsta’te w robotach wykonanych, a niezabezpieczonych, ktére powstanq w wyniku braku
odpowiedniego zabezpieczenia.

8. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada Zamawiajacy
obowiqzany jest do odbioru robét wykonanych do dnia odstapienia od umowy oraz zap1aty
wynagrodzenia 2a wykonane roboty.

a) ceny jednostkowe sprzetu i materiabw (1acznie z kosztami zakupu) bedq przyjmowane wed1ug
érednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzqdzenia
kosztorysu. a w przypadku ich braku ceny materiaJéw i sprzetu zostana przyjete na podstawie
ogélnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcéw na stronach internetowych, ofert
handlowych, itp.

b) nak1ady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nak1adéw Rzeczowych KNR.

§ 14

1. Strony umowy denial wszelkich starafi w celu rozstrzygniecia ewentualnych sporéw droga poiubownq.

2. W przypadku braku rozwiazar’a polubownych spory wynik1e na tie realizacji niniejszej umowy
bedzie rozstrzyga’r Sad w1aéciwy rzeczowe ze wzglqdu na siedzibe, Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majq przepisy polskiego Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiqzujacego.

4. Niniejsza umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego ijeden egzemplalz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zaigcznik do umom:

1. Szczegc’flowy opis zaméwienia.
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Zaiqcznik nr 1 do umowy

SZCZEGOLOWY opus ZAMOWIENIA

Przedmiotem zambwienia jest dostawa ,monta2 oraz uruchomienie trzech krat zgrzebiowych z
urzadzeniem do transportu skratek ( przenoéniki élimakowe) w budynku na terenie oczyszczalni
Sciekéw w Korzyécien ku .
1.0pis stanu istniejacego.
Obecnie na oczyszczalni éciekéw zainstalowane sq: -
- 3 kraty schodkowe mimoérodowe typu KSm-1900x820x6/1,5KW/AISI321 Firmy Smart Waste
Technologies Sp.z 0.0 ,
- 3 przenoéniki slimakowe typu TRs-250x1,8/0,55KW lAlSl321,
-szerokoéé istniejacych kanaiéw 820mm,
-giebokoéé kanaiéw 1900 mm.

2Wymagania odnoénie przedmiotu zaméwienia:
a. ruszt kraty —pojedyncze elementy cedzqce rusztu od strony napiywu w ksztaicie aerodynamicznymzapewniajecy najniZsze straty hydrauliczne, oraz zapobiegajace zapychaniu sie,
Iprzeéwitl szczelina miedzy elementami cedzqcymi nie wiekszy niz 6 mm,
b. elementy zgarniajqce skratki skrecane ,iatwe w wymianie ,moZliwoéé wymiany pojedynczych zgrzebeibez koniecznoéci spawania, iloéé elementéw czyszczacych zapewniajaca maksymaine czyszczenie
rusztu przy duZym obciqz'eniu.
c. koia iaficuchowe wyposaZone w bezobsiugowe ioZyska ceramiczne.
d. siiniki napedowe z zabezpieczeniem przeciqniowym. z kontroia momentu obrotowego
zabezpieczajqcego krate przed uszkodzeniem w chwili przeciqnia kraty,
e. kraty montowane na dnie istniejacych kanaiéw bez koniecznoéci wykonania zagiebienia itp,
f. wszystkie elementy urzqdzenia wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AISI 316L(D|N1.4404),pojedyncze elementy cedzqce rusztu wykonane z materiaiu kompozytowego wzmocnionego wiéknemszklanym lub innego materiaiu odpornego na warunki pracy, elementy zgarniajace wykonane z
poliamidu lub innego materiaiu odpornego na warunki pracy,
g. przepustowoéé dla 1 kraty érednia ok 1000m3/h max ok 2500m3/h,
h. sterowanie w zaleZnoéci od poziomu éciekéw przed krata ,zapewnienie moZliwoéci sterowania krata wokreéionych cyklach pracy (odstepach czasowych),praca automatyczna.
i. kat nachylenia kraty nie mniej niz 60°-80°
j. przenoéniki élimakowe wraz z iacznikiem- krata lej zasypowy i pokrywq rewizyjne}.
Minimalne wymagania :
-érednica wstegi 250mm,
-skok élimaka 250mm,
-diugoé¢ koryta :2 x 1800 mm i 1x2050 mm
-wydajnoéé minimum 2m3/h.
-moc zainstaiowana dostosowana do potrzeb .nie wiecej niz 0.55kw
—wykonanie :
—obudowa minimum stal AISI 304,
-materiai élimaka 8355 lub nie gorsza.

3.Dodatkowe wymagania
a. zamawiajacy preferuje wizyte w miejscu realizacji zadania w celu okreéienia warunkéw i specyfiki
oczyszczalni oraz doszczegéiowienia zawartych w opisie danych odnoénie realizacji zadania,
b. montaz nowych Idemontaz starych krat odbywac’: sie bedzie pojedynczo sukcesywnie przy pracy
oczyszczalni ,
c. zamawiajqcy wymaga przedstawienia dokumentacji wjezyku polskim ,DTR ,instrukcji oraz
przeszkolenia obsiugi, instrukcja stanowiskowa ,protokéi z pomiaréw eiektrycznych ,wykaz czeéci szybkozuZywajqcych sie .
d termin realizacji zadania od daty podpisania umowy.
-7 tygodni montaz pierwszej kraty.
-9 tygodni zakoficzenie caioéci zadania.
e. wykonawca przeprowadzi test odbiorowy w normalnych warunkach pracy oczyszczalni w trakcie 72hpracy.




