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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyieryjska 3, 78-100 Koiobrzeg
SPECYFIKACJA WARUNKéW ZAMOWIENIA

1_ Nazwa postepowania: Dostawa

,,Dostawa 1 sztuki- Termoreaktor do reakcji rozkladéw termicznych
Postepowanie nr 3INLI2021

Numer postepowania: 3INLI2021
2_ specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

lmig i nazwisko: Janusz Kubek Data - 21.10.2021 r.
Podpis: W W

3_ specyfikacje. warunkéw zaméwienia zatwierdzii pod’wzgledem technicznym:
lmie i nazwisko: Beata Czechowicz Kierownik Dziaiu NL Dnia — r.
Podpis: Mex Wm

4_ specyfikacje warunkbw zaméwienia zatwierdzii:
Imie; i nazwisko: lwona Kazimierowska - Giéwny Ksiegowy Dnia - .14.- fia-Xfllm r.r ‘ 'Podpis: Vl’b [M‘W N 98)“

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatvyrdzii: ,7 m
lmie i nazwisko: Jeizy Mieczkowski - Radca Prawny .41 DniaC- ‘.:: J '.’.‘ 4 If.“ r.
Podpis: Podpis:

6_ specyfikacje warunkéw zaméwienig fivjérdzii:
Imie i nazwisko: Pawei Hryciéw — Prezes Zarzadu Spéiki. . Dnia - r.

. Ifl'rl 11H“
Podpis: 1 ml? -’ lot/7'.“ Juugu

mm Sn 2 o.
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Czeéé I SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1: ZAMAWIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia,

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kdobmeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
Tel./Fax. + 48 94 35 232~92, REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.

1.2. Adres strony internetowej Zamawiajqcego; www.bip.mwik.kolobrzeq.pl
1.3. Ogloszenie o wszczeciu postepowania zostaJo zamieszczone na stronie internetowej BIP

Zamawiajacego.

Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

ZAMCWIENIE SEKTOROWE.
Postepowanie o udzielenie powszego zamowienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zaméwiefi przez MVWK Sp. z o. o. w Ko10brzegu - Zaiacznik nr 1 do Uchwa1y Nr
134/2019 Zarzadu Spo1ki MVWK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOTZAMoWIENIA:
,,Dostawa 1 sztuki- Termoreaktor do reakcji rozkladéw termicznych
Postepowanie nr 3/NL/2021

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powyzszych informacji moZe mieé
charakter pisemny, faksu lub forme elektroniczna. Przed terminem sk1adania ofert Mkonawcy winni
zapoznaé sie z treécia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi
zmianami. Za zapoznanie sie z catoécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sk1ada sie, w formie pisemnej.
2. Peinomocnictwo do podpisania ofer_ty winno byé do1qczone do oferty, o ile nie wynika z

innych dokumentéw za1qczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzia1alnoéci gospodarczej). Pe’momocnictwo winno byé do1qczone w oryginale Iub
kopii poéwiadczonej notarialnie, badz przez jego wystawce.

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

,,Dostawa 1 sztuki- Termoreaktor do reakcji rozkladéw termicznych"
. Postepowanie nr 3INLI2021

NIE OTWIERAC PRZED ....JJ.10.2021 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca moie wprowadzié zmiany lub wycofac z1oZonq oferte przed upIywem terminu
sktadania ofert.

5. Oferta jest jawna z wytkiem informacji stanowiacych tajemnice plzedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca nie péZniej niz w terminie
sk1adania ofert zastrzegi, 2e nie moga one byé udostepniane.

Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:

Oferta musi obejmowac catoéci zamowienia. Oferty 21020nejako czeéciowe nie beda waZne.
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Rozdziai 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé caioéé zaméwienia, dopuszcza sie sk{adanie ofert czeéciowych.

Rozdziaf 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci 21‘oZenia oferty przewidujqcej odmienny niz okreélony w SWZ
sposob wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia mogq ubiegac sic-3 Wykonawcy, ktorzy spemiaja nastepujace warunki
dotyczqce:

a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dzimalnoéci lub czynnoéci, jeZeIi ustawy
nakJadaja obowiqzek posiadania takich uprawnier'I,

b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia.
c) dysponowania odpowiednim potencja¥em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O O§WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC'
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU:

Wykonawca za#aczy nastepujace dokumenty potwierdzajqoe spe1‘nienie warunkéw udzia1‘u
w postopowaniu o udzielenie zamowienia:

Podpisany Formularz oferty — zabcznik nr 1 do SW2.
Podpisany opis przedmiotu zamowienia - za¥a1cznik nr 2 do SWZ.
OSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy za{acznik nr 3 do SWZ.
Oéwiadczenie o speinieniu warunkéw udziam w postepowaniu — zatacznik nr 4 do SW2.
Aktualny odpis z w’Iaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia+alnoéci
gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
istwierdzajace, 2e zakres jego dziatalnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a takZe wskazujqce
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy.

6. Zamawiajacy za2ada przedstawienia oryginam 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 még{ sprawdzié jej prawdziwoéci w
. inny sposéb.

7. Zamawiajqcy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie z+oZyli dokumentéw
potwierdzajqcych spemienie warunkéw udziam w postepowaniu, do uzupe’mienia tych dokumentéw
w okreélonym terminie.

9
9

9
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.”
?

RozdziaI 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

Wykonawcy mogq wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.
Rozdziai 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Gene winna uwzgledniac wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja zaméwienia. w tym
dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajqcego.

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towaréw i uslug zgodna z ustawa o podatku

VAT i podatku akcyzowym.
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Rozdziai 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY:

Oferty spemiajape wymagania fom'lalne okreélone w niniejszej instrukcji z’roZone przez Wykonawcéw nie
podlegajacych wykluczeniu, bedq oceniane wediug poniZszych kryteriéw i wag:

Cena brutto Oferty — 100%
W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji kor‘lcowej 1 pkt.
Sposéb dokonywania oceny wg wzoru:
C = On : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn — cena najniisza,
Cb — cena badana.

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

Rozdzial 13: WADIUM - nie jest wymagane

Rozdziaf 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy zJoZona ofertq wynosi 3O dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: PoctlPunkt Obsmgi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji“ Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3,
78-100 Ko10brzeg

"3.41.9031021 r.Termin: Ofert nalez 2102 (5 do dnia odz. 130°.

Oferty ztoione po terminie nie beda rozpatrywane,

Rozdzial16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Ses otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego na niejawnym posiedezeniu.

Rozdzial 17: INFORMA CJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego.
2. Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktorego czbnkowie Komisji

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

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

4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeli:
a) nie jest zgodna z treécia SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zosta1a podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej 2102enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

Rozdzial 18: NEGOCJACJE ZAMéWIENIA:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcq/ami.
ktérzy z1oZyli Oferty.

2. Zamawiajqcy moZe wezwaé Wykonawcéw. ktérzy zioZyli Oferty w niniejszym postepowaniu do
z1oZenia ofert ostatecznych Iub przeprowadzenia negocjacji cenowych.



M SPECYFIKACJA WARUNKéW ZAMC'JWIENIA
KowaRzEG 2INLI2021 Strona: 5/18

3. Wykonawcy, ktérzy przystapia do negocjacji ceny oferty, mogg ztoZyé oferty ostateczne z ceng
niZSza od ceny Qiewvotnei.

Rozdziaf 19: UDZIELENIE ZAMéWIENIA:

1.

2.

3.

Zamawiajqcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiata najkorzystniejszy
bilans z punktu widzenia kryteriéw oceny ofert.
O wyborze oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie
zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferta wybrano oraz jej wartoéé.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajacej z treéci wybranej
oferty. ‘

Rozdzial 20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1.

2.
3.

Zamawiajacy moZe uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie
postopowania.
Gdy postepowanie obarczone jest wade; uniemoZliwiajacq zawarcie waZnej umowy.
O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajqcy zawiadamia rownoczeSnie
wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 21.- SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEKI DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrocié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkow

zamowienia. Zamawiajqcy jest obowiazany niezwtocznie udzielic’: wyjaéniefi, jednak nie pozmej niz 2
dni robocze przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wptynat do Zamawiajacego nie p62niej niz do godz.24.00 w dniu,
w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

. Zamawiajqcy jednoczeénie umieszczaj treéé zapytania na stronie internetowej BIP, bez ujawniania
ZrOdta zapytania.
Zamawiajacy moz'e w kazdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowaé treéé
specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje; umieszcza na stronie
internetowej BIP.
Osoba uprawnionq do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym -— ,
e-mail: przetargiQmwik.kolobrzegpl,
Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemniel. Oéwiadczenia, wnioski. zawiadomienia oraz informacje uwaZa sie za ztoione w
terminie, jeZeIi ich treéé dotarta do adresata przed uptywem terminu.
Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektronicznq rozumie przesfanie dotaczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZniona
do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzial 22: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1.
2.

Zostaty okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym m: 10 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiajacy powiadomi
niezwtocznie wybranego Wykonawce.

Rozdzial 23: POUCZENIE O S‘RODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwotanie przystuguje Wykonawcom, wytacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéct

'Zamawiajqcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci, do
ktérej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie Procedury.

. Odwotanie przystuguje wylacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia
warunkéw udzialu w postepowaniu.
Odwotanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajqcego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajqcego stanowiacej podstawe, jego wniesienia, jeZeli
zostaty przestane faxem lub drogq elektronicznq, albo w terminie 8 dni jeZeli zostaty doreczone w inny
sposéb.
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Wniesienie odwofania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.

Odwdanie wnosi sie, wytacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu Spc'fiki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spaki z ograniczonq odpowiedzialnoécia
wKobbrzegu.

. Odwdanie powinno wskazywaé zaskariona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej zarzuca
sie niezgodnoéé z przepisami Procedury. zawieraé zwiez¥e przedstawienie zarzutéw. okreélaé
Zadanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie odwdania.
Odwo£anie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwo+anie Prezes Zarzadu Spé’tki moie je uwzglednic': lub odrzucié.
lnformacje o odrzuceniu odwo’rania Zamawiajacy przesy’ta Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
0d decyzji Prezesa Zarzadu Spaki rozstrzygajacej odwo&anie nie przysiugujq dalsze érodki
odwokawcze.

Rozdzial 24: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. Wyniki postepowania zostanq zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zaiqcznik nr1 do SWZ

dnia 04.2021 r.
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja”
Spoika z ograniczona odpowiedzialnoéciq

uI. Artyieryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujac do ogioszenia o postepowaniu na:

Przenoény aparat do poboru prob z chlodzeniem agregatowym i rejestrac
temperatury i pH pobieranych prébek wodyléciekéw. Postepowanie nr 2INL12021

Oferujemy realizacje przedmiotu zamowienia okreélonego w specyfikacji warunkéw zamowienia,
formularzu cenowym i projekcie umowy: za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

.................................. zinetto + VAT = zi brutto
(siownie: )
Termin dostawy: .............................................................................................................
Udzielamy gwarancji na okres okreélony w miesiqcach od daty dostawy - ..

1. Oéwiadczamy. 2e zapoznaliémy sie z opisem przedmiotu zaméwienia i uznajemy sie za zwiqzanych
z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.

2. Oéwiadczamy, 2e uwazamy sie za zwiazanych niniejsza ofertq na czas 30 dni.
3. Zadania objete przedmiotem zaméwienia zamierzamy wykonaé sami.
4. Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu

zaméwienia i dysponujemy kadrq do kierowania robotami z wymaganymi uprawnieniami.
5. Oéwiadczamy, 2e zebrane informacje zostaiy wykorzystane do przygotowania niniejszej oferty.

Zaiqcznikami do niniejszej oferty sq:

' '66356;$697655?hfiéfiéifiiérikfi'
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Zalacznik nr 2 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA

Przenoény aparat do poboru préb z chiodzeniem agregatowym i rejestrac

temperatury i pH pobieranych prébek wodyléciekéw.

1. Opis urzqdzenia — przenoénego aparatu do pobierania prébek wodyléciekéw z
rejestrac pH i temperatury pobieranej prébki wodyléciekéw:

— Urzgdzenie posiada :

. Pojemnik na prébki: izolowany z chiodzeniem aktywnym, zasilanie 230V lub
opcyjnie z akumulatora, wyposaZony w sterownik elektroniczny z
wyéwietlaczem LED,

. Obudowa: PE/PC. zamykana pokrywa czeéci gémej ze sterownikiem i
systemem poboru

o Kontrola temperatury - poprzez niezaleZny rejestrator— temperatura w
komorze - +4°C

o Sterowanie: mikroprocesorowe klawiatura foliowa, wyéwietlacz graficzny
128x64 pixeli, podéwietlany

. Czas napeiniania butelek22min-168 h

o Przerwa dozowania: 2min-99h59 min

a Programowanie: pamiec’: ok 3000 danych pobierania i biedéw, moZIiwoéé
rozszerzenia, 10-12 programéw uZytkownika, moiliwoéé iaczenia
programéw, dostep chroniony hasiem, przepiukiwanie Iinii ssawnej przed i po
poborze préby, start programu: natychmiastowy, czas Idata,
tygodniowy/czas, wg sygnaiu zewnetrznego.
koniec programu: po 1 cyklu, po X cyklach, praca ciagia, data/czas

. Interfejs: Mini-USB, RS422/485, R8232, opcyjnie Ethernet RJ45

. Komunikacja: moZIiwoéé podiqczenia do PC przez ziqcze Mini-USB,
Oprogramowanie np. Maxxware Connect

Opcje dodatkowe: komunikacja LANNVLAN TCPIIP z moduiem GPRS Iub bez

Jezyk wyéwietlacza: jezyk polski,
o Wejécia sygnaiowe: 2x analogowe 0/4-20 mA

8x cyfrowe (przepiyw, zdarzenie, 1 wejécie m02e byé programowalne)
Opcje dodatkowe: rozbudowa o 4 wejécia cyfrowe, w tym 3 programowalne,
8 wejéé analogowych 0-20 mA Iub 0-10 V, diugoéé impulsu 60 ms,
przeiaczanie 7-24 V, max opornoéé 500 Ohm, max diugoéé kabla sygnaiowego 30m

. Wyjécia sygnaiowe: 8x cyfrowe (jeden z nich daje sygnai o biedzie)
Opcje dodatkowe: rozbudowa o 8 wyjéé cyfrowych, w tym 5 programowalnych

o Metoda pobierania: pompa perystaltyczna 20-10.000m| umoZIiwiajqca pobér
proporcjonalny do przepiywu,

. Wysokoéé zasysania: max 6.5 m (przy ciénieniu atmosferycznym 1013 hPa) (8 m —
opcja dodatkowa)
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Dokladnoéé objetoéci pobieranej préby: pompa perystaltyczna: i5% lub :5 ml
Prodkoéé pompowania: >0,5 m/s; efektywnoéé pompy moZe byé programowana
elektronicznie
Wai ssqcy: PCV, d1ugoéé 5m, érednica wew. ok.10mm, max d1ugoéé 20-30 m,

standardowy obciaZnik do weZa wykonany ze stali nierdzewnej, d1. 180 mm
wraz z koszami filtracyjnymi do obciainika

Tryby pracy: czasowy, zaleZny od iloéci, zdarzeniowy, reczny
Pobér prob: proporcjonalny do przep1ywu zgodnie z obowiazujacymi normami dot.

pobierania prébek éciekow- PN-EN ISO 5667-10
Pojemniki do pobieranych prob: plastikowe: 1x25L; 24x1L

Dystrybutor prob: ko10wy
Wymiary zewnetrzne: WxSxG: ok 1030x550-600x470-480 mm

Waga urzqdzenia: ok 40 kg 2 butelkami 24x1 L
Zasilanie: zasilany 230V (Opcja: zasilanie bateryjne 12V/90Ah, czas pracy na

pemej baterii przy temp. otoczenia 20°C i programie pobierania 3xlh wynosi ok 49h)
Pobér mocy: 30 VA / 50 VA
Temperatura otoczenia pracy: 0 +50°C
Temperatura pobieranej prébki: 0 +40°C
Miernik do pomiaru pH( w obudowie wodoodpornej) z rejestrac danych
pomiarowych w okreélonych interwa1ach czasowych od 1 5 do 1 h wraz z cyfrowq
elektroda pH 2 elektrolitem polimerowym

WYMAGANIA DLA MIERNIKA pH:

Profesjonalny przenoény z komunikacja cyfrowa IDS
(rozpoznawanie elektrody, komunikowanie b+edow,przypominanie terminu kalibracji,
pamieé wykonanych kalibracji elektrody).
Jednokanatowy z moZliwoécia przy1aczenia réznych czujnikow: pH, 02, przewodnoéé,
redox.
Posiadajacy wodoodporna obudowe, IP67.

WyposaZony w wyéwietlacz LCD graficzny z podéwietleniem. Pamieé 500 wynikow w
trybie recznym i 4500 wynikow w trybie automatycznym (ustawiany interwa1
zapamietywania danych od 13 do 60min). Przygotowany do pracy z sondami w
technologii bezprzewodowej.
MoZliwoéé pomiarow ghobinowych do ok 100m.
Zasilanie bateryjne 4x1.5V AA, opcyjnie 4x1.2V NiMH lub przez port USB
W zestawie baterie 4x1 .5V AA, oprogramowanie do komunikacji z komputerem Multi
Lab,
gumowa ostona ochronna miernika, walizka, zestaw akcesoriéw kalibracyjnych, statyw,
zlewka.
Wywzorcowany przez laboratorium akredytowane, w zakresie pomiaru pH i temperatury,
caéoéé prac zakoficzona stosownym éwiadectwem wzorcowania

WYMAGANIA DLA SONDYpH
Zakres pomiarowy: pH: 2.000 12.000 $0.004, Zakres temp. 0-60°C
Polimerowy elektrolit, membrana cylindryczna, trzonek szklany
D1. 120mm, érednica 12mm
Wbudowany czujnik temp.
Elementy do sondy:
Kabel, d1. 10 m z wodoodpornym z1aczem
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o Osbna z tworzywa POM do zastosowar'I terenowych
- Wywzorcowana-przez laboratorium akredytowane, w zakresie pomiaru pH i temperatury,

ca+oéé prac zakoficzona stosownym éwiadectwem wzorcowania

2. vaqania dodatkowe:

o lnstrukcja obs#ugi w j. polskim obejmujaca zasadnicze informacje niezbedne

dla prawid+owego uzytkowania.

o Gwarancja 24 miesiace liczac od daty realizacji zlecenia.

- Naprawa w okresie twvania gwarancji wydiuiy okres gwarancji na naprawiane

elementy o czas ich naprawy. JeZeIi naprawa uszkodzonego elementu nie

bedzie moZIiwa, Wykonawca zrealizuje jq przez podmiane uszkodzonego

elementu na nowy, bez wad

. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny przez okres co najmniej 5 lat z

zapewnieniem czeéci zamiennych

. Urzadzenie musi posiadaé — deklaracje zgodnoéci z odpowiednimi dyrektywami

. Dostawca przeprowadzi szkolenie przed pierwszym uruchomieniem sprzetu
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Zalacznik nr 3 do SWZ

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

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

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

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Przenoény aparat do poboru prob z chiodzeniem agregatowym i rejestrac
temperatury i pH pobieranych probek wody/éciekéw. Postepowanie nr 2INLI2021

O$wiadczamy, ie w stosunku do Firmy, ktorq reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespanienia warunkéw w szczegolnoéci:

1. Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzadzfla szkody, nie wykonujac zaméwienia Iub wykonujac je
nienaleZycie, a szkoda ta zosta+a stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnflo sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.

2. W stosunku do Firmy. ktéra reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie og¥oszono upadbéci,
zwyjatkiem sytuacji, gdy po ogtoszeniu upadbéci doszb do zawarcia ukiadu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sqdu, jeZeli uk#ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje matku upad¥ego.

3. Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, optat lub skladek na
ubezpieczenia spmeczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, rozbZenia na raty zaleg{ych ptatnoéci lub wstrzymania
w catoéci wykonania decyzji w+aéciwego organu.

4. Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zosta{y prawomocnie skazane za przestepstwo
popeInione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko
prawom oséb wykonujqcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku. przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popeJnione
w celu osiqgniecia korzyéci matkowych, a tak2e za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udzia’tu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu pope+nienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego

5. W stosunku do Firmy. ktc'Jra reprezentujemy Sad nie orzek’r zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoSci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groiba
kary.

6. Nie jesteémy powiqzani kapitabwo lub osobowo z Zamawiajqcym potegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spc’fice, jako wspélnik spéiki cywilnej lub spétki osobowej;
b) pemieniu funkcji cz%onka organu nadzorczego lub zarzqdzajacego. prokurenta.

peinomocnika.

.............,dnia ............ 04.2021 r.
(upemomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Przenoény aparat do poboru préb z chbdzeniem agregatowym i rejestrac
temperatury i pH pobieranych prébek wodyléciekéw. Postepowanie nr ZINL12021

Warunki udzialu w postepowaniu

1. Oéwiadczam, 2e: moge ubiegaé sing O udzielenie zaméwienia:
1) nie podlegam wykluczeniu; .

2. Oéwiadczam, 1e spemiam Warunki udziam w postepowaniu dotyczqce:
1) kompetencji lub uprawnieh do prowadzenia okreélonej dziaJalnoéci zawodowej,

o ile wynika to z odrebnych przepiséw;
2) sytuacji ekonomicznej Iub finansowej;
3) zdolnoéci technicznej lub zawodowej.

..............dnia ......... 04.2021 r.
(upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Umowa nr 2]NLI2021

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

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spé‘ika z 0.0. w Koiobrzegu (NIP: 671-00-12-257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedzibq w Koiobrzegu przy ul. Artyieryjskiej 3, ktora reprezentuje

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym.

a:

zwanym w tek§cie Wykonawca i reprezentowanym przez:

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia zgodnie z procedurq udzielania zaméwier'I
przez MWiK Spoika z 0.0. w Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spoiki MiMK 2 04.12.2019) zostaia
zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa - przenoénego aparatu do poboru préb z chiodzeniem

agregatowym i rejestracja temperatury i pH pobieranych prébek wody/éciekéw. okreélona w
Szczegéiowym opisie zamowienia, ktéry stanowi zaiajcznik nr1 do umowy.

2. Wykonawca dostarczy na wiasny koszt przedmiot umowy okreélony w Szczegéiowym opisie
zamowienia do Zamawiajqcego w terminie do dnia............2021 r.

§ 2
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwote: ..... zi 'netto, + podatek VAT w wysokoéci 23 % =

........ zi brutto (siowniez.................... 00/100).
2. Wartoéc': ustalonego wynagrodzenia zostaia okreélona w ofercie Wykonawcy z dnia ...... r., ktora

stanowi zaiacznik nr 2 do umowy.

§ 3
1. Osoby odpowiedzialne za realizacje niniejszej umowy:

a) ze strony Zamawiajqcego jest p. Beata Czechowicz, kier. Dz. NL.
b) ze strony Wykonawcy jest:

2. Osoby wymienione w ust1 sq uprawnione do uzgadnlama form”i metod wykonywania przedmiotu
umowy, udzielania niezbednych wyjasnier'I i informacji koniecznych do prawidiowego wykonywania
przedmiotu umowy.

3. Wszystkie doreczenia i wezwania skierowane do stron umowy uznaje sie za prawidiowo i skutecznie
dokonane, jeZeli beda dokonane w jednym z miejsc wymienionych niiej:
a) w siedzibie Wykonawcy,
b) w siedzibie Zamawiajacego.
c) wformie pisemnej e—mail.

§ 4
1. Strony ustaiaja, 2e zapiata za wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeieniem ust 2. bodzie sir-g

odbywaia jednorazowo faktura po odbiorze potwierdzonym protokoiem odbioru podpisanym przez
obie strony.

2. Podstawa do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokéi odbioru dostawy podpisany przez
Wykonawce i Zamawiajacego.
Poprawnie wystawiona i dostarczona faktura VAT 23 wykonane dostawy bedzie piatna przelewem
w terminie do 30 dni.
Za dzier‘I zapiaty wynagrodzenia uwaZa sie dzieI‘I obciaZenia rachunku bankowego Zamawiajqcego.
Za nieterminowa zapiate faktury Wykonawcy przysiuguja odsetki ustawowe.W

P
.“
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§ 5
Obowiazki Wykonawcy:

1. Dostawa urzadzer’w do Iaboratorium na terenie Ujecia wody Bogucino
2. Zaficzenie kompletu dokumentéw urzadzer'l.

§ 6
1. Strony ustalajq, 2e przedmiotem odbioru jest dostawa urzadzefi okreélonych w szczegc'flowym opisie

zamowienia.
2. Wykonawca przekaZe Zamawiajqcemu komplet dokumentéw odbiorowych w tym w szczegélnoéci:

a) rysunki techniczne, schematy pod+aczefi,
b) gwarancje na przedmiot umowy,
c) instrukcje obs1ugi wjezyku polskim, DTR dla prawid’rowego uZytkowania i obs1ugi.

3. Z czynnoéci od bioru przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protoké! odbioru zawierajqcy wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez obie strony, bedzie podstawq do dokonania
p1atnoéci.

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesiecy od dnia
podpisania bezusterkowego protoko1u odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytu1u gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace wartoéé
uZytkowq, technicznq dostarczonego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiazany do bezp1atnego usuwania stwierdzonych
wad/usterek w terminie do 4 dni kalendarzowych od zgloszenia

4. Za moment zg1oszenia usterki/wady uwaZa sie dzier" wys1ania: e-mail, do Wykonawcy
5. Naprawa w okresie trwania gwarancji wyd1u2y okres gwarancji na naprawiane elementy o 0235 ich

naprawy.

§ 8
1. Strony postanawiaja kary umowne, ktére beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:
1) Wykonawca zap1aci Zamawiajacemu kary umowne:

a) 2a opéinienie w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie 2 § 1 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokoéci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kaq
rozpoczeta dobe opéZnienia,

b) za opéZnienie w usunieciu wad/usterek, stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci 0.3%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kaq rozpoczeta dobe. opéinienia
Iiczonq od dnia okreélonego na usuniecie wad/usterk, zgodnie 2 § 7 ust. 3 niniejszej umowy,

c) za odstqpienie od umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy w wysokoéci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1,

d) za nie wykonanie us1ugi serwisu gwarancyjnego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreélonego w § 2 ust. 1.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupemiajacego na zasadach ogélnych,
o ile wartoéé zastrzeZonych kar nie pokrywa wartoéci szkody, a takZe w przypadkach dla ktérych kar
umownych nie zastrzeZono.

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

4.czna wartoéé wszystkich kar umownych nie moZe przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego

brutto.

§ 9
1. Zamawiajqcemu przys1uguje prawo, bez ponoszenia kosztow kar umownych, do odstapienia od

umowy, gdy:
a) wystqpi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, 2e wykonanie przedmiotu umowy nie IeZy

w interesie Zamawiajacego, czego nie moZna by1o przewidziec’: w chwili zawarcia umowy,
b) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy Iub jego

znacznej czeéci.
c) Wykonawca nie wykona1dostawy w terminie okreélonym w § 1 ust. 2.
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d) Wykonawca realizuje dostawe przewidziana niniejsza umowq niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

2. Wykonawcy prZysluguje prawo odstqpienia 0d umowy, bez ponoszenia kosztéw. jeZeli Zamawiajacy:
a) odmawia odbioru lub odmawia podpisania protok01‘u odbioru, bez wskazania uzasadnionej

PFZVCZYHY.
b) nie wywiazuje sie z obowiazku zapiaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego
miesiqca od upiywu terminu na zap’rate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.

3. Oéwiadczenie z uzasadnieniem o odstqpieniu od umowy naleZy 2102yé drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem niewaZnoéci.

§ 10
1. Zmiana ktéregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyra20nej na piémie w formie

aneksu do umowy pod rygorem niewaZnoéci z zastrzeZeniem ust 2.
2. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub przedstawiciela Zamawiajqcego nie wymaga zmiany umowy

pod warunkiem zachowania pisemnej formy powiadomienia.

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania maja w1a$ciwe przepisy Kodeksu

cywilnego.
2. Spory wynik1e ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny wJaéciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

§ 12
Umowe spmzqdzono w 2-ch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca,
a 2 egz. otrzymuje Zamawiajqcy.

Zafgcznik nr 1 do umowy:

1. Szczegéiowy opis zaméwienia -zalqcznik nr 1
2. Oferta Wykonawcy -zacznik nr 2

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Za’tqcznik nr 1 do umowy

Przenoény aparat do poboru préb z chlodzeniem agregatowym i rejestrac
temperatury i pH pobieranych prébek wodyléciekéw. Postepowanie nr ZINLI2021

2. Opis urzqdzenia — przenoénego aparatu do pobierania prébek wody/s'ciekéw z
rejestrac pH itemperatury pobieranej prébki wodyléciekéw:

— Urzgdzenie posiada :

Pojemnik na prébki: izolowany z chlodzeniem aktywnym, zasilanie 230V lub
opcyjnie z akumulatora, wyposaZony w sterownik elektroniczny z
wyéwietlaczem LED,

Obudowa: PE/PC, zamykana pokrywa czoéci gérnej ze sterownikiem i
systemem poboru

Kontrola temperatury - poprzez niezaleZny rejestrator- temperatura w
komorze - +4°C

Sterowanie: mikroprocesorowe klawiatura foliowa, wyéwietlacz graficzny
128x64 pixeli, podéwietlany
Czas napelniania butelek:2min-168 h

Przerwa dozowania: 2min-99h59 min

Programowanie: pamigé ok 3000 danych pobierania i blgdéw, mozliwoéé
rozszerzenia, 10—12 programéw uZytkownika, mozliwos'é czenia
programéw, dostop chroniony haslem, przeplukiwanie linii ssawnej przed i p0
poborze préby, start programu: natychmiastowy, czas /data, tygodniowy/czas,
wg sygnaiu zewnqtrznego.
koniec programu; po 1 cyklu, po X cyklach, praca ciagia, data/czas
Interfejs: Mini-USB, RS422/485, R8232, opcyjnie Ethernet RJ45
Komunikacja: moZliwos’é podiqczenia do PC przez ziqcze Mini-USE,

Oprogramowanie np. Maxxware Connect
Opcje dodatkowe: komunikacja LAN/WLAN TCP/IP z modu1em GPRS lub bez

o nyk wyéwietlacza: jqzyk polski,
o Wejécia sygnalowe: 2x analogowe 0/4-20 mA

8x cyfrowe (przepiyw, zdarzenie, 1 wej écie moZe byé programowalne)
Opcje dodatkowe: rozbudowa o 4 wej s’cia cyfrowe, w tym 3 programowalne,
8 wejs'é analogowych 0-20 mA lub 0-10 V, dlugoéé impulsu 60 ms,
przelqczanie 7-24 V, max opomoéc’ 500 Ohm, max dlugoéé kabla sygnaiowego 30m

0 Wyjécia sygnalowe: 8x cyfrowe Geden z nich daje sygnal 0 b1die)
Opcje dodatkowe: rozbudowa o 8 wyjs'é cyfrowych, w tym 5 programowalnych
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Metoda pobierania: pompa perystaltyczna 20-10.000ml umozliwiajqca pobér
proporcjonalny do przep{ywu,
Wysokoéc’ zasysania: max 6.5 m (przy ciénieniu atmosferycznym 1013 hPa) ( 8 m —
opcja dodatkowa)
Dokladnoéé objgtoéci pobieranej préby: pompa perystaltyczna: i5% lub :|:5 ml
Prodkoéc’ pompowania: >0,5 m/s; efektywnos’é pompy moZe byé programowana
elektronicznie
Wai ssacy: PCV, d1ugoéé 5m, érednica wew. ok.10mm, max diugos’é 20—30 m,

standardowy obciq’k do woZa wykonany ze stali nierdzewnej, (11. 180 mm
wraz z koszami filtracyjnymi do obciaika

Tryby pracy: czasowy, zaleZny od iloéci, zdarzeniowy, roczny
Pobor prob: proporcjonalny do przeplywu zgodnie z obowiqzujacymi normami dot.

pobierania prébek éciekéw— PN-EN ISO 5667-10
Pojemniki do pobieranych prob: plastikowe: 1x25L; 24x1L

Dystrybutor prob: koiowy
Wymiary zewnotrzne: WxSxG: ok 1030x550-600x470—480 mm

Waga urzqdzenia: 0k 40 kg 2 butelkami 24x1L
Zasilanie: zasilany 230V (Opcja: zasilanie bateryjnc 12V/90Ah, czas pracy na

pelnej baterii przy temp. otoczenia 20°C i programie pobierania 3x/h wynosi 0k 49h)
Pobér mocy: 30 VA / 50 VA
Temperatura otoczenia pracy: 0 +50°C
Temperatura pobieranej prébki: 0 +40°C
Miernik do pomiaru pH( w obudowie wodoodpornej) z rejestrac danych
pomiarowych w okres'lonych interwalach czasowych od 1 5 do 1 h wraz z cyfrowq
elektroda pH 2 elektrolitem polimerowym
WYMA GANIA DLA MIERNIKA pH:

Profesjonalny przenos’ny z komunikac cyfrowq IDS
(rozpoznawanie elektrody, komunikowanie b1¢d6w,przypominanie terminu kalibracji,
pamiqé wykonanych kalibracji elektrody).
Jednokanalowy z mozliwoéciq przqczenia réznych czujnikéw: pH, 02, przewodnoéé,
redox.
Posiadajqcy wodoodporna obudowq IP67.
WyposaZony w wyéwietlacz LCD graficzny z podéwietleniem. Pamiegé 500 wynikéw w
trybie rocznym i 4500 wynikéw w trybie automatycznym (ustawiany interwal
zapamigtywania danych 0d ls do 60min). Przygotowany do pracy z sondami w
technologii bezprzewodowej.
MoZliwos’é pomiaréw gkbinowych do ok 100m.
Zasilanie bateryjne 4x1 .5V AA, opcyjnie 4x1.2V NiMH lub przez port USB
W zestawie baterie 4x1.5V AA, oprogramowanie do komunikacji z komputerem Multi
Lab,
gumowa oslona ochronna miemika, walizka, zestaw akcesoriow kalibracyjnych, statyw,
zlewka.
Wywzorcowany przez laboratorium akredytowane, w zakresie pomiaru pH i temperatury,
calos’é prac zakor’lczona stosownym s’wiadectwem wzorcowania
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WYAIAGANIA DLA SONDYpH
0 Zakres pomiarowy: pH: 2.000 12.000 $0.004, Zakres temp. 0-60°C
- Polimerowy elektrolit, membrana cylindryczna, trzonek szklany
0 D1. 120mm, érednica 12mm
0 Wbudowany czujnik temp.

Elementy do sondy:
Kabel, d1. 10 m z wodoodpornym zlqczem
Osiona z tworzywa POM do zastosowar'l terenowych
Wywzorcowana przez laboratorium akredytowanc, w zakresie pomiaru pH i temperatury,
calos’é prac zakoficzona stosownym éwiadectwem wzorcowania

2. vagania dodatkowe:

0 Instrukcja obslugi w j. polskim obejmujqca zasadnicze informacje niezqne dla
prawidkowego uZytkowania.

Gwarancja 24 miesiqce liczqc od daty realizacji zlecenia.
Naprawa w okresie trwania gwarancji wydluZy okres gwarancji na naprawiane
elementy o czas ich naprawy. JeZeli naprawa uszkodzonego elementu nie dzie
mozliwa, Wykonawca zrealizuje jq przez podmiane; uszkodzonego elementu na
nowy, bez wad

Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny przez okres co najmniej 5 lat z
zapewnieniem czqéci zamiennych

Urzqdzenie musi posiadaé — deklaracj¢ zgodnoéci z odpowiednimi dyrektywami

Dostawca przeprowadzi szkolcnie przed pierwszym uruchomieniem sprzqtu


