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Mdd'fifleaeja—SWZ—I—Pytania i odpowiedzi

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa ,montai oraz uruchomienie trzech krat zgrzelfiowych 1 urzadzeniem do

transportu skratek ( przenoéniki élimakowe) w budynku na terenie oczyszczalni s'ciekéw w Korzyécienku.

Postepowanie nr 12/T0/2021

Zamawiajacy dokonuje nastepujqcych modyfikacii SWZ:
1. Projekt umowy] Modyfikacja — w zaiaczeniu
2. Rozdzial15. MIEJSCE I TERMIN SKlADANIA OFERT:

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

Ko’lobrzeg.
b. Termin: oferte naleiy zfoiyé do dnia 26.10.2021 r. do godz. 11°“

Zamawiajacy w odpowiedzi na zadane pytania, udziela nastqpujacych odpowiedzi:

Pytanie 1
Z uwagi na bardzo krétki okres na przygotowanie oferty, cheé odbycia wizji Iokalnej oraz

chqé przygotowania najlepszej wyceny prac wnosimy do Zamawiajqcego o przesuniqcie

terminu sk’tadania ofert o 7 dni tj. na dziefi 29.10.2021r. Umozliwi to Oferentom
przygotowanie
konkurencyjnych i rzetelnych wycen oraz prawidiowq ocenq ryzyk zwiqzanych z realizacji}

robét objetych niniejszym zaméwieniem.
Odp: Zamawiajqcy wyznacza termin skiadania ofert na dziefi 26.10.2021 godz. 11.
Pytanie 2

Prosimy o zmiang terminu realizacji przedmiotowego zadania na: 14 tygodni od podpisania
umowy montaz pierwszej kraty, 16 tygodni od podpisania umowy zakoficzenie cafoéci
zadania.
Odp: Zamawiajqcy nie wyraia zgody.
Pytanie 3

Prosimy o okreélenie systemu komunikacji z systemem nadrzqdnym nowej szafy sterowania
dostarczanej z nowymi maszynami. Jakie sygnaiy majq byé przeswane do systemu
nadrzednego?
Odp; system” MODBUS-TCP", wszystkie sygnaiy wejéciowe i wyjéciowe.

Pytanie 4 Modyfikacja SWZ
0d : SWZ Rozdziai 9. ust 7 — kreéla si _
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MODYFIKACJA
Projekt - Umowa 12ITOI2021

W dniu ......................... 2021 r. w Koiobrzegu pomiedzy
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spélka z 0.0. w Kolobrzegu (NIP: 671-00-12—257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedziba w Ko’robrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, ktOra reprezentuje

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym,

a:

.............................. , REGON: ) z siedziba w

................................................................................................... wpisanqm do Rejestru
Przedsiebiorcéw prowadzonym przez Sad Rejonowy w ............................. , ........ Wydziai Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS .................. lub CEIDG, zwanym w tekécie
Wykonawca i reprezentowanym przez:

e—mail:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedurq udzielania zaméwiefi
przez MWIK Spoika z 0.0. w Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spéiki MwiK 2 04.12.2019 r.)
zostaia zawarta umowa o nastepujqcej treéci:

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

dostawa ,montaz oraz uruchomienie trzech krat zgrzebiowych z urzadzeniem do transportu skratek
( przenoéniki slimakowe) w budynku na terenie oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku. okreéione w
szczegéiowym opisie zaméwienia, stanowiqcym zaiacznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca gwarantuje, 2e bedqce przedmiotem dostawy urzadzenia sq oryginalne, fabrycznie
nowe, naleZytej 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 zastrzeZer'L

§2
Termin rozpoczecia prac przewidzianych umowa 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 postanawiaja. 2e: odbiér koficowy nastapi na podstawie protokoiu odbioru koficowego
podpisanego przez upowaZnionych przedstawicieli Stron.

§3
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Wykonawca zobowiqzuje sie w szczegolnoéci:
1. Usunaé wady i usterki jakie zostana ujawnione w trakcie odbioréw lub te2 w okresie rekojmi i

gwarancji.
2. Przeprowadzié rozruch i prébna eksploatacje;
3. Przekazaé Zamawiajacemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnoéci jego

wykonania,
4. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialnoéé za szkody zwiazane z realizac umowy.
5. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania wszystkich ciaZacych na nim obowiqzkéw. majacych

na celu naleZyte wykonanie przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca podejmie wszelkie czynnoéci w celu zabezpieczenia przedmiotu Umowy, oséb

upowaZnionych do przebywania w obrebie prac oraz oséb trzecich, a takZe mienia zwiazanego z
realizacja przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w peinym zakresie przez caiy okres
realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczer'istwa.

7. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za prawidiowa i bezkolizyjna realizacje prowadzonych
prac z funkcjonowaniem oczyszczalni éciekow.



§4

Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania Umowy, przedtozy polise ubezpieczenia
odpowiedzialnoscicywilnej, nr ................. waZna do dnia ................. r.;
Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zakiad Ubezpieczer‘I
udziaiéw wiasnych i franszyz — do peinej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji
zaistniaiej szkody.

§ 5

. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpéZniej w dniu zgioszenia do odbioru:

a) dokumentacje Gwarancyjna.

b) DTR, instrukcje obsiugi i konserwacji.
§ 6

. Przedstawicieiem Zamawiajacego uprawnionym do reprezentowania go w sprawach zwiqzanych
z biecq realizacja umowy jest p. Piotr Moidzierz, tel.
e-mail: piotr.mozdzierz@mwik.kolobrzeg.p|

......................... ,

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

§ 7
. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaitowe

w wysokoéci: ...................... zlotych brutto (stownie ....................... 2t. 00/100 ) zgodnie z cena
zaproponowanaj przez Wykonawce w ofercie.

. Wynagrodzenie ryczaitowe okreélone w ust. 1 uwzglednia wszelkie koszty niezbedne dla
prawidiowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. W pizypadku 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 wiaéciwa,
obowiqzujaca stawka podatku VAT.

. Zamawiajacy nie przewiduje moZliwoéci udzieiania zaliczek i indeksacji cen.

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

. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnoéé faktury w catoéci Iub w czesci
w przypadku niewywiazania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowiazar'I wynikajacych z
umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysiuguja odsetki z tytuiu opéZnienia w zaptacie.

. Zapiata wynagrodzenia. o ktérym mowa w ust.1, nastapi przeiewem na wskazane przez Wykonawca
konto bankowe, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury (decyduje data wpiywu), do ktérej bedzie dotqczony podpisany przez Strony
protokot odbioru koncowego bez wad i usterek.

. Za date dokonania zapiaty uwa2a sie date obciaZenia rachunku Zamawiajacego.
§ 8

. Do odbioru koricowego Wykonawca zobowiazany jest pIzygotowaé wszystkie niezbedne
dokumenty, o ktérych mowa w SWZ i opisie przedmiotu zaméwienia.

. Jeéli w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady i usterki umoZliwiajace prawidiowe
korzystanie z przedmiotu umowy to Zamawiajacy odbierze przedmiotu umowy i uzgodni z
Wykonawca termin na usuniecie wad.i usterek.

. Jeéli w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady, ktére nie beda nadawaty
sie do usuniecia, Zamawiajacemu przysiugiwaé beda nastepujace uprawnienia:
1) jeZeli wady nie uniemozliwiaja uZytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajqcy moZe dokonaé odbioru i obniZyé odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
2) jeZeli wady uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajacy moZe odstapié od umowy lub 2adaé wykonania umowy po raz kolejny, zachowujac
przy tym prawo do domagania sie od Wykonawcy odszkodowania w peinej wysokosci za szkody
wynikte
z opéznienia wykonania przedmiotu umowy w terminie pierwotnie wyznaczonym w umowie.

. JeZeli w ustalonym w umowie terminie na zakoriczenie prac, Wykonawca nie zgiosi tych prac do
odbioru, to:



1) w przypadku stwierdzenia braku wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. Zamawiajqcy
wezwie Wykonawce do wykonania prac i wyznaczy nowy termin ich zakor'iczenia 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 odstqpié od umowy z winy Wykonawcy,

3) w celu zapewnienia wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy mOZe zlecié dokoficzenie prac
innemu Wykonawcy iub wykonaé je siiami wiasnymi na ryzyko Wykonawcy, a kosztami za
wykonane prace obciaZy Wykonawce, ktéry jest strona niniejszej umowy.

Strony postanawiaja, 2e 2 czynnoéci odbioru bedzie sporzqdzony 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 date odbioru koficowego przyjmuje sie date zakoficzenia czynnoéci odbioru kor'icowego
potwierdzonego protokoiem podpisanym przez strony umowy.
Przepisy od ust. 1 do ust. 7 stosuje sie odpowiednio w przypadku odbioréw czeéciowych.

§9
O ile ma to zastosowanie. materiaiy i czeéci uzyskane z rozbiérki konstrukcji lub czeéci stanowia
wiasnoéé Zamawiajacego i Wykonawca winien przedsiniaé wszelkie érodki ostroZnoéci niezbedne
dla zachowania ich. chyba 2e inaczej wskazane zostaio to przez Zamawiajqcego.

1.

—\
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Wykonawca najpéiniej do dnia podpisania umiwy wnosi zabezpieczenie naleZytego jej wykonania
w wysokoéci 3% wynagrodzenia ryczaitowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwote ...................
2%, w form ie gotéwkowej lub w formie polisy ubezpieczeniowej/poiisy bankowej. ktérej treéé zostanie
zaakceptowana przez Zamawiajqcego.

. Strony ustalajq, 2e p0 wykonaniu zaméwienia i odbiorze koricowym zostanie zwrécone Wykonawcy
70 % wniesionego zabezpieczenia umowy w terminie 30 dni od daty podpisania protokoiu
koricowego, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy
jest przeznaczone na pokrycie roszczeri z tytuiu rekojmi i gwarancji za wady i zostanie zwrécone po
upiywie okresu rekojmi i gwarancji w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku 0d wykonawcy.

. Zabezpieczenie, siuZy pokryciu roszczefi z tytuiu niewykonania lub nienaieZytego wykonania umowy,
w tym réwniez kar umownych.

§ 11
. Strony postanawiajq, 2e obowiazujaca je forma odszkodowania sa kary umowne.
. Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) zwioke w przekroczeniu terminu okreélonego w § 2 ust. 2 w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy, za kaZda rozpoczetq dobe zwioki.

2) za zwioke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy,
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

3) za przekroczenie terminu okreélonego w § 10 ust. 1 umowy, w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy, za kaZda rozpoczetq dobe zwioki.

Kazda ze stron zapiaci kare umowna w wysokoéci 10% wynagrodzenia, brutto ustalonego
w § 7 ust. 1 umowy za odstapienie od umowy z jej winy.

Wykonawca wyraZa zgode na dokonanie przez Zamawiajacego potrqcenia kar umownych
z faktur wystawionych przez Wykonawca oraz z zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.
Laczna wysokoéé kar umownych nie moZe przekroczyc’: 50% wartosci wynagrodzenia brutto
okreélonego w § 7 ust. 1 umowy.

. Kary umowne sq niezaleZne od siebie i kumulujq sie.



§12
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na caiy przedmiot umowy na okres 36 m-

cy liczac od daty podpisania przez strony protokoiu koficowego odbioru przedmiotu umowy bez wad
i usterek.

. Rekojmia i gwarancja objete 3a wszystkie usiugi, roboty oraz materiaiy, sprzety i urzadzenia, jakie
zostaiy uZyte do wykonania przedmiotu umowy.

. Wokresie gwarancji i rakojmi Wykonawca zobowiazuje sie do bezpiatnego usuwania wad i usterek
w terminie do 2 dni od daty powiadomienia go o wadzie lub usterce przez Zamawiajqcego.
Zamawiajacy bedzie dokonywai zgioszefi pisemnie, lub e-mail.

. JeZeli w ustalonym w ust. 3 terminie usterka Iub wada nie zostanie usunieta, a jej wystapienie
uniemoZliwi korzystanie przez Zamawiajacego z przedmiotu umowy iub jego czeéci Zamawiajacy
ma prawo zastosowaé kary umowne wskazane w § 11 ust. 2 |it.c. niniejszej umowy oraz moZe
obciaZyc': Wykonawca kwota do wysokoéci kosztéw przez siebie poniesionych oraz strat i kosztow
jakie poniesie Zamawiajacy w tym okresie - w peinej wysokoéci.

. W przypadku nie przystapienia przez Wykonawca do usuwania usterek lub wad i nieusuniecia ich
przez Wykonawca w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo zlecic’: ich usuniecie innemu
wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo wynikajace z gwarancji i
rekojmi oraz moZe naliczyo Wykonawcy kary zapisane w § 11 ust. 2 “to. niniejszej umowy.

. Zamawiajacy ma prawo potrqcié koszty zastapczego usuniacia wad lub usterek oraz naliczone
Wykonawcy kary umowne zapisane w § 11 ust. 2 Iit.c. niniejszej umowy, z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zatrzymanego na okres rekojmi zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 10.

. Nie pozmej jednak m: 30 dni przed upiywem terminu rekojmi i gwarancji strony dokonaja przegiadu
przedmiotu umowy z ktérego zostanie sporzadzony protokoi pogwarancyjny. W przygadku
stwierdzenia wad i usterek strong uzgodnig termin ich usunigcia.

. W przypadku otrzymania przez Wykonawca gwarancji producenta na jakiekolwiek urzadzenia,
programy. materiaiy itp. wchodzace w zakres przedmiotu umowy, gdy gwarancja producenta
przekracza okres 36 miesiacy. Wykonawca przekaZe Zamawiajqcemu — wraz z dokumentacja
odbiorowa — dokumenty pozwalajace na skorzystanie z uprawnier'i wynikajacych z gwarancji
producenta.

. W przypadku. gdy gwarancja producenta, o ktérej mowa w ust. 8 przewiduje jakiekolwiek dodatkowe
wymagania dla zachowania swej waZnoéci, np. podjacia jakichkolwiek dodatkowych czynnoéci
(serwisowych itp.) lub zachowania dodatkowych warunkéw, Wykonawca w ramach obowiazkéw
gwarancyjnych wynikajacych z niniejszej umowy zobowiazany jest do zapewnienia zachowania
waZnoéci gwarancji producenta. W szczegolnoéci w ramach ww. obowiazku Wykonawca
zobowiazany jest do przeprowadzenia wszelkich czynnoéci serwisowych wymaganych do
utrzymania gwarancji producenta, w sposob umozliwiajacy zachowania tej gwarancji.

§13

. NiezaleZnie od wypadkéw wymienionych w treéci Ksiegi Ill tytuiu XV Kodeksu cywilnego ka‘zdej ze
Stron przysiuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku udowodnionego, raZacego naruszenia
przez druga Strong podstawowych postanowiefi umowy na zasadach opisanych niZej.

. Zamawiajacemu przysiuguje prawo odstapienia od umowy w nastapujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujaoej, 2e wykonanie umowy w caioéci lub
w jej czeéci nie leZy w interesie pubiicznym, czego nie m02na byio przewidzieé w chwili jej
zawarcia,

2) gdy zostanie wszczate postepowanie zmierzajace do ogioszenia upadioéci, rozwiazania firmy
Wykonawcy lub zostanie zioZony wniosek o ogioszenie upadioéci Wykonawcy lub oéwiadczenie
o wszczaciu postapowania naprawczego,

3) gdy zostanie wydany w trybie administracyjnym iub cywilnym nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) gdy w ciagu 14 dni, Wykonawca nie przystqpi do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub przerwie wykonywanie robot bez przyczyny i niezwiocznie nie wznowi robét pomimo
wezwania Zamawiajacego do wznowienia robét,



5) gdy Wykonawca wykonywaé bedzie roboty niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w
szczegolnoéci niezgodnie z dokumentac techniczna. ustaleniami koordynacyjnymi oraz
obowiqzujacymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz przystapienia do
wiaéciwego ich wykonania w terminie 5 dni od daty wezwania przez Zamawiajacego,

6) gdy Wykonawca nie realizuje obowiazkéw, okreélonych w § 12 umowy.
. Strony mogq odstapié od umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomoéci o okolicznosciach

stanowiacych podstawe odstapienia, jednak nie pOZniej niz do czasu podpisania koficowego
protokoiu odbioru przedmiotu umowy w sytuacjach opisanych w § 13 ust.2 pkt.1-5 oraz do czasu
upiywu 36 miesiecy rekojmi i gwarancji w sytuacji opisanej w § 13 ust 2 pkt 6 umowy

. W wypadku odstqpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciaZaja nastepujace
obowiazki szczegéiowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajqcego
sporzadzi szczegéiowy protokoi inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy
wediug stanu na dzieri odstqpienia,

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

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiaiow lub urzadzer'i, ktOre nie moga byé wykorzystane przez
niego do realizacji innych prac nieobjetych niniejszq umowa, jeZeli odstapienie od umowyr
nastqpiio z przyczyn |e2qcych po stronie Zamawiajacego,

4) Wykonawca zgiosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstqpienia oraz - jeZeli
odstapienie od umowy nastqpiio z przyczyn ieZacych po stronie Zamawiajqcego - przedstawi
udokumentowane koszty zakupu materiaiéw lub (i) urzqdzer'i. ktOre nie moga byc’: wykorzystane
przez niego do realizacji innych robot (w uzgodnieniu zZamawiajqcym) — ceiem dokonania
wzajemnych rozliczefi z Zamawiajacym,

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

. Zamawiajacy przystqpi do odbioru zgioszonych robét przerwanych iwykonanych do dnia odstqpienia
i w przypad ku dokonania odbioru zapiaci wynagrodzenie za te roboty. W przypadku gdy odstqpienie
od umowy nastapiio z przyczyn |e2acych po stronie Zamawiajacego, Zamawiajqcy zwréci
Wykonawcy udokumentowane koszty zakupu materiaiéw lub (i) urzadzer‘i, ktére nie moga byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét.

. W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, koszty inwentaryzacji. zabezpieczenia robot
pizerwanych i wykonania niezbednych robét zabezpieczajacych robot wykonanych - obciaZaja
Wykonawca. W pizypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nieprzystapienia 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 powstaie w robotach wykonanych. a niezabezpieczonych, ktére
powstanq w wyniku braku odpowiedniego zabezpieczenia.

. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada Zamawiajacy
obowiazany jest do odbioru robét wykonanych do dnia odstapienia od umowy oraz zapiaty
wynagrodzenia za wykonane roboty.

a) ceny jednostkowe sprzetu i materiaiow (iacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wediug
érednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzier'i sporzqdzenia
kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiaiow i sprzetu zostana przyjete na podstawie
ogélnie dostepnych katalogéw. w tym r6wniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert
handlowych, itp.

b) nakiady rzeczowe -w oparciu o Katalogi Nakiadow Rzeczowych KNR.
§ 14

. Strony umowy doio2a wszelkich starafi w celu rozstrzygniecia ewentualnych sporéw drogq
polubowna.

. W przypadku braku rozwiazafi polubownych spory wynikie na tle realizacji niniejszej umowy
bedzie rozstrzygai Sad wiaéciwy rzeczowo ze wzgledu na siedzibe. Zamawiajacego.



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

4. Niniejsza umowe sporzqdzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zaigcznik do umom:

1. Szczego+owy opis zaméwienia.



Zahcznik nr 1 do umowy

szczeeétowv OPIS ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa ,montaz oraz uruchomienie trzech krat zgrzebiowych z
urzadzeniem do transportu skratek ( przenoéniki élimakowe) w budynku na terenie oczyszczalni
éciekéw w Korzyécienku .
1.0pis stanu istniejacego.
Obecnie na oczyszczalni Sciekéw zainstalowane sq:
- 3 kraty schod kowe mimoérodowe typu KSm-1900x820x6/1.5KW/AISI321 Firmy Smart Waste
Technologies Sp.z 0.0 ,
- 3 przenoéniki élimakowe typu TRs-250x1,8/0,55KW lAlSl321,
-szerokoéé istniejacych kanaiéw 820mm,
-giebokoéé kanaiéw 1900 mm,

2.V\Iymagania odnoénie przedmiotu zaméwienia:
a. ruszt kraty —pojedyncze elementy cedzace rusztu od strony napiywu w ksztaicie aerodynamicznym
zapewniajacy najniZsze straty hydrauliczne. oraz zapobiegajace zapychaniu sie,
Iprzeéwit/ szczelina miedzy elementami cedzqcymi nie wiekszy mi 6 mm.
b. elementy zgarniajace skratki skrecane ,iatwe w wymianie ,mozliwoéé wymiany pojedynczych
zgrzebei bez koniecznoéci spawania, iloéé elementéw czyszczqcych zapewniajaca maksymalne
czyszczenie rusztu pizy duZym obciqniu.
c. koia iar'icuchowe wyposaZone w bezobsiugowe ioZyska ceramiczne.
d. silniki napedowe z zabezpieczeniem przeciqniowym, z kontroia momentu obrotowego
zabezpieczajqcego krate plzed uszkodzeniem w chwili przeciaZenia kraty,
e. kraty montowane na dnie istniejacych kanaiéw bez koniecznoéci wykonania zagiebienia itp,
f. wszystkie elementy urzadzenia wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AISI
316L(DIN1.4404), pojedyncze elementy cedzace rusztu wykonane z materiaiu kompozytowego
wzmocnionego wiéknem szklanym lub innego materiaiu odpornego na warunki pracy, elementy
zgarniajace wykonane z poliamidu lub innego materiaiu odpornego na warunki pracy,
g. przepustowoéé dla 1 kraty Srednia ok 1000m3lh max ok 2500m3/h.
h. sterowanie w zaleZnoéci od poziomu éciekéw przed krata ,zapewnienie mozliwoéci sterowania
krata w okreélonych cyklach pracy (odstepach czasowych),praca automatyczna.
i. kat nachylenia kraty nie mniej niz 60°-80°
j. przenoéniki élimakowe wraz z iacznikiem- krata Iej zasypowy i pokrywa rewizyjnq.
Minimalne wymagania :
-$rednica wstegi 250mm,
-skok Slimaka 250mm,
-diugoéé koryta :2 x 1800 mm i 1x2050 mm
-wydajno$é minimum 2m’lh,
-moc zainstalowana dostosowana do potrzeb ,nie wiecej niz 0,55kw
-wykonanie :
-obudowa minimum stal AISI 304,
-materiai élimaka S355 lub nie gorsza.

3.Dodatkowe wymagania
a. zamawiajacy preferuje wizyte w miejscu realizacji zadania w celu okreélenia warunkéw i specyfiki
oczyszczalni oraz doszczegéiowienia zawartych w opisie danych odnoénie realizacji zadania,
b. montaz nowych ldemontaz starych krat odbywaé sie bedzie pojedyncze sukcesywnie przy pracy
oczyszczalni ,
c. zamawiajqcy wymaga przedstawienia dokumentacji wjezyku polskim .DTR .instrukcji oraz
przeszkolenia obsiugi. instrukcja stanowiskowa .protokéi z pomiaréw elektrycznych .wykaz czeéci
szybko zu2ywajqcych sie .
d termin realizacji zadania od daty podpisania umowy.
-7 tygodni montaz pierwszej kraty.
-9 tygodni zakoriczenie caioéci zadania.
e. wykonawca przeprowadzi test odbiorowy w normalnych warunkach pracy oczyszczalni w trakcie
72h pracy.




