
Kotobrzeg 28.10.2021 r.

Modyfikacja SWZ

Dotyczy: ,,Dostawa 1 sztuki- Termoreaktor do reakcji rozkIadéw termicznych
Postepowanie nr 3INLI2021

1. Zamawiajqcy w zalaczeniu zamieszcza modyfikacje SWZ.
2. Zamawiajqcy wyznacza termin skladania ofert na dzier'l 02.11.2021 do godziny 13.00

PREZES Z
MWiK Sp. z 0.0.



SPECYFIKACJA WARUNKéW ZAMOWIENIA
Postepowanie nr 3INLI2021 Strona: 2/15

Czeéé l SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCCJW

Rozdziaf 1: ZAMAWIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: "Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Spc'flka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq,

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

1.2. Adres strony internetowej Zamawiajacego; www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
1.3. Ogloszenie o wszczeciu postepowania zosta zamieszczone na stronie internetowej BIP

Zamawiajqcego.

Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:
ZAMOWIENIE SEKTOROWE.
Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedurq udzielania zaméwiefi przez MVVIK Sp. z o. o. w Ko+obrzegu - Za1qcznik nr1 do Uchwaly Nr
134/2019 Zarzqdu Spotki MVWK Sp. z 0.0. w Ko1obrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

,,Dostawa 1 sztuki- Termoreaktor do reakcji rozkIadéw termicznych
Postqpowanie 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 powszych informacji moZe mieé
charakter pisemny, faksu lub forme elektroniczna. Przed terminem sk1adania ofert V_Vykonawcy winni
zapoznaé sie z treécia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaénier'l albo innymi wprowadzonymi
zmianami. Za zapoznanie sie. z ca1oéciq udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBYPRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Oferta sk1ada sie. w formie pisemnej.
2. Pemomocnictwo do godpisania ofegx winno byé do1qczone do oferty, o ile nie wynika z

innych dokumentow zaiaczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dziatalnoéci gospodarczej). Petnomocnictwo winno byé do1a_czone w oryginale Iub
kopii poéwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.

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

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

NIE OTWIERAC PRZED 02.11.2021 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany lub wycofaé z1oZonq oferto przed upiywem terminu
sktadania ofert.

5. Oferta jest jawna z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca nie pOZniej niz w terminie
skladania ofert zastrzegi, 2e nie moga one byé udostepniane.

Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé cabéci zamowienia, Oferty z1oZone jako czesciowe nie bedq waZne.
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Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza moiliwoéci ziozenia oferty przewidujqcej odmienny niz okreélony w SW2
sposéb wykonania zamowienia (oferty wariantowej).

Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIAILU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA 'OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKéW:
1. O udzielenie zamowienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy speiniaja nastepujace warunkidotyczace:

a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dziaialnoéci iub czynnoSci, jeZeli ustawynakiadaja obowiqzek posiadania takich uprawniefi,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami zdoinymi do wykonaniazaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O O§WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC‘
WYKONA WCY WCELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:
1. Wykonawca zaiaczy nastopujace dokumenty potwierdzajace speinienie warunkéw udziaiu

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
1.1. Formularz oferty — zaiacznik nr 1 do SWZ.
1.2. Podpisany Szczegéiowy opis przedmiotu zamowienia - zaiacznik nr 2 do SWZ.
1.3. Aktuainy odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaialnoéci

gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajqce. 2e zakres jego dziaialnoéci odpowiada profiiowi zaméwienia, a takZe
wskazujace osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy — wystawiony nie wczeéniej
niz 6 miesiecy przed upiywem terminu skiadania ofert.

1.4. Podpisane Oéwiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania -
zaiacznik nr 3 do SWZ.

1.5. Podpisane Oéwiadczenie o sytuacji Wykonawcy - zaiqcznik nr 4 do SWZ.
1.6. Zaiaczenie kompletu dokumentéw urzadzenia
2. Zamawiajqcy zada przedstawienia oryginaiu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu

wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub
bedzie budzié wqtpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajqcy nie bedzie mOQi sprawdzié jej
prawdziwoéci w inny sposéb.

3. Zamawiajacy moZe wezwac': Wykonawcéw, ktorzy w wyznaczonym terminie nie zioZyli
dokumentéw potwierdzajacych speinienie warunkow udziaiu w postepowaniu, do uzupeinienia
tych dokumentéw w okreéionym terminie. ,

Rozdziai 1o: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPéLNIE:
Wykonawcy mogq wspc'alnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Gene winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja zaméwienia, w tym

dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajqcego.
2. Wszeikie rozliczenia miedzy Zamawiajaoym i Wykonawca bgda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towaréw i usiug zgodnq z ustawq

o podatku VAT i podatku akcyzowym.

fé/
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Rozdzial 1s.- UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajqcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiaia

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

o udzielenie zaméwienia podajqc nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz
jej cenelwartoéé.

Rozdzial 19: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:
1. Zamawiajqcy moZe uniewaZnic postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie

postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wadq uniemozliwiajaca zawarcia waznej umowy.
3. O uniewaz'nieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia r6wnoczeénie

wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 20.- SPoséB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrécic': sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkow

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwiocznie udzielié wyjaéniefi. jednak nie poZniej M:
2 dni przed upiywem terminu skiadania ofert, pod warunkiem, Ze wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wpiynai do Zamawiajacego nie pozniej niz do godz.15.00
w dniu, w ktérym upiywa poiowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.

2. Zamawiajqcy jednoczeénie umieszcza jej treéc’: na stronie internetowej BIP, bez ujawniania Zrédia
zapytania.

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

4. Osoba uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
procedurainym e—mail: grzetargi@mwik.kolobrzeg.pl,

5. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazujq
e-maillpisemnielfakseml. OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomocq telefaksu uwaia sie za zioZone w terminie, jeZeli ich treéé dotaria do adresata przed
upiywem terminu.

6. Zamawiajqcy pod pojeciem porozumiewania sic-3 droga elektroniczna rozumie przesianie
doiqczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez
osobe upowaZnionq do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzial 21: ZOBOWIAZANIA WYKONAWCYZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zostaiy okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krotszym m: 5 dni od dnia przekazania

zawiadamienia o wyborze oferty.
3. Zamawiajqcy moZe zawrzeé umowe. przed upiywem terminu okreéionego w ust. 2, jeZeli

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zioZono tylko jednq oferte.
4. 0 miejscu i dokiadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy powiadomi niezwiocznie wybranego

Wykonawca. ‘

Razdzia! 22: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1. Odwoianie przysiuguje Wykonawcom, wyiacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajqcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci, do
ktérej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie Procedury.

2. Odwoianie przysiuguje wyiacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny speinienia
warunkéw udziaiu w postepowaniu.

3. Odwoianie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajqcego stanowiqcej podstawe jego wniesienia, jeZeIi
zostaiy przesiane faxem lub droga elektroniczna, albo w terminie 10 dni jeZeli zostaly doreczone
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Zalqcznik Nr 1 do SWZ

dnia 11.2021 r
nazwa (firma) Wykonawcy

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

Nr KRS ..................................................
nr telefonu .............................................
e—mail: ..............................................

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spéfka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Kolobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujqc do og#oszenia o postepowaniu na:
1. ,,Dostawa 1 sztuki- Termoreaktor do reakcji rozkIadéw termicznych

Postgpowanie nr 3INLI2021
Oferujemy dostawe przedmiotu zaméwienia okreélonego w szczegoiowym opisie zaméwienia za
wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

zi netto + VAT = ............................................ z1brutto
(s1ownie: )

Okres gwarancji ..........................................................................................

Powyzsza cena uwzglednia wszystkie koszty zwiqzane z realizac przedmiotu zaméwienia.
2. Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie ze warunkami zaméwienia i uznajemy sie za zwiazanych z

okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
3. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas 30 dni.
4. Akceptuje bez zastrzeZefi projekt umowy oraz Umowe zobowiazuje sie zawrzec w miejscu i

terminie jakie zostana wskazane przez Zamawiajqcego.
5. Termin wykonania dostawy — do dnia .........................................

Za1acznikami do niniejszej oferty sq:

"BSéBi'é'ééBbJ/éééb)'JhSWé'z'Baéfié'j
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Zaiqcznik nr 3 do SWZ

dnia .........11.2020 r.

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW Do WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Nawiazujac do og1oszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

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

Oéwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespemienia warunkéw w szczegélnoéci:

1. Firma, ktérq reprezentujemy nie wyrzadzfla szkody, nie wykonujqc zaméwienia Iub
wykonujacje nienaleZycie,

2. W stosunku do Firmy, kt6ra reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie og1oszono
upad’roéci, z wytkiem sytuacji. gdy po og1oszeniu upadtoéci doszto do zawarcia ukiadu
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk1ad ten nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez Iikwidacje matku upad1ego.

3. Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op1at Iub sk1‘adek na
ubezpieczenia spo+eczne Iub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roz1ozenia na raty zaleg1ych ptatnoéci Iub wstrzymania
w ca1oéci wykonania decyzji w1aéciwego organu.

4. Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaiy prawomocnie skazane za
przestepstwo popemione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia,
przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu Iub inne przestepstwo popemione w celu osiqgniecia korzyéci majatkowych,
a takZe za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udziaiu w zorganizowanej grupie albo
zwiazku majacych na celu pope’mienie przestepstwa Iub przestepstwa skarbowego

5. W stosunku do Firmy, ktora reprezentujemy Sad nie orzek+ zakazu ubiegania sie
o zaméwienia na podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny
zabronione pod groiba kary.

6. Nie jesteémy powiqzani kapita1owo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajqcym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w space, jako wspélnik spéiki cywilnej Iub spétki osobowej;
b) petnieniu funkcji cz’ronka organu nadzorczego Iub zarzqdzajqcego, prokurenta,

pemomocnika.

dnia 11 2021 r. '(ijfiéihéfim'ééh’ibny‘p'r'iéaét'éh'iéiéi Mfiéfiéév'éy'j
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Umowa nr 3lNLI2021

W dniu ......................... 2021 r. w Kobbrzegu pomiedzy:
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spc’flkq z ograniczona odpowiedzialnoéciq z siedzibq
w Kdobrzegu, ul. Artyleryjska 3, wpisana do rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Koszafinie IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem:
0000169262
NIP: 671-00-12-257 REGON: 330263149, ktéra reprezentuje:

Pawet Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwana w treéci umowy Zamawiajacym,
8:
firms] ._

111:1::1:mega;gagged};'aogagagsiaaaw'55195525;segagéaa'égjsaawg ' "
pod numerem KRS .................... NIP............................REGON

reprezentowana przez :

zwana w treéci umowy Wykonawca
Iub zwanymi iqcznie Stronami

w rezultacie dokonania przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedura udzielania zaméwiefi przez MWiK Spc'flka
z 0.0. w Ko1obrzegu (Uchwa1a 134/2019 Zarzadu Spéfiki MwiK 2 04.12.2019 r.) zosta1a zawarta umowa
o nastepujacej treéci:

§ 1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie wykonac’: zadanie, ktérego przedmiotem jest

dostawa 1 sztuki- Termoreaktor do reakcji rozk1adéw termicznych- okreélona w szczegébwym
opisie zaméwienia, ktory stanowi zaficznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca gwarantuje, 2e bedace przedmiotem umowy urzadzenie jest oryginalne, fabrycznie
nowe, naleZytej jakoéci. sprawne, wolne od wad fizycznych.

§ 2
. Strony niniejszej umowy ustalfly nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzier‘: podpisania umowy.

3. Termin dostawy. montaZu i uruchomienia urzadzenia do dnia .........2021 r.
§ 3

Do koordynacji spraw zwiazanych z niniejsza umowa Zamawiajacy wyznacza p. Beata Czechowicz
telefon komérkowy:

N
A

§4
1. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie okreélonycm w § 2 ust.3 uznaje sie

podpisanie przez Strony protoko+u odbioru dostawy. montaZu i uruchomienia.

2. Wykonawca w terminie okreélonym w § 2 ust. 3, przekaZe Zamawiajqcemu komplet dokumentéw
odbiorowych w tym w szczegélnoSci:
1) rysunki techniczne, schematy pod1aczen,
2) instrukcje obs1ugi w jezyku polskim. niezbedne dla prawidkowego u2ytkowania i obslugi
3) karty gwarancyjne urzqdzefi.



SPECYFIKACJA WARUNKéW ZAMéWIENIA
«amazes Postepowame nr 3INLI2021 Strona: 13/15

§ 9
. NiezaleZnie od wypadkéw wymienionych w treéci Ksiegi III tytmu XV kodeksu cywilnego, kaZdej ze

Stron przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku naruszenia przez drugq Strong
postanowiefi umowy na zasadach opisanych poniZej.

. Zamawiajacemu przys1uguje prawo odstapienia od umowy w nastepujqcych sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujqcej, 2e wykonanie umowy w cabéci

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

2) zostanie wszczete postepowanie zmierzajace do ogbszenia upadJoéci, rozwiqzania firmy
Wykonawcy lub zostanie z1oZony wniosek o og1oszenie upada‘oéci Wykonawcy lub oéwiadczenie
o wszczeciu postepowania naprawczego,

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

przyczyn lub przerwie prace i niezwbcznie nie wznowi ich pomimo wezwania Zamawiajqcego.
5) gdy Wykonawca nie realizuje obowiqzkow w zakresie gwarancji i rekojmi. okreélonych w § 8

umowy.
Strony moga odstapié od umowy w terminie 30 dni daty od powziecia wiadomoéci
o okolicznoéciach stanowiacych podstawe odstqpienia. Odstqpienie od umowy wywo1uje skutki

ex tunc - czyli ze skutkiem wstecznym.
Wykonawcy przysluguje prawo odstqpienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw, je2eli
Zamawiajacy:

1) odmawia odbioru dostawy lub odmawia podpisania protoko1u odbioru, bez wskazania
uzasadnionej przyczyny,

2) nie wywiqzuje sie z obowiazku zap1aty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie
jednego miesiqca od upwu terminu na zap+ate faktury. okreélonego w niniejszej umowie.

Oéwiadczenie o odstqpieniu od umowy naleZy zioZyé drugiej stronie w formie pisemnej pod
rygorem niewaZnoéci - oéwiadczenie o odstqpieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie oraz
musi byé zJOZone nie péZniej niz w terminie 30 dni kalendarzowych Iiczonych od daty powziecia
przez Strong wiadomoéci o wystapieniu okolicznoéci opisanych w § 9.
Odstqpienie od umowy nie skutkuje niewaZnoécia postanowier'I umowy w zakresie

odpowiedzialnoéci Stron za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie przedmiotu umowy,
opisanych w § 7 umowy.

§10
. Zmiana postanowieri zawartej umowy moZe nastapic’: za zgoda obu stron, wyraZona na piémie

w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaZnoéci takiej zmiany.
. Zmiana umowy nastapié moZe z inicjatywy Zamawiajqcego albo Wykonawcy poprzez

przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej. ktére powinny zawieraé:
1) opis zmiany i jej charakter,
2) uzasadnienie zmiany wraz z jej udokumentowaniem,
3) czas wykonanie zmiany oraz wp1yw zmiany na termin zakoficzenia umowy.

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

§ 11
. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majq przepisy kodeksu cywilnego.
. Strony umowy dotoZel wszelkich starafi -w celu rozstrzygniecia ewentualnych sporéw droga

polubownq.

. W przypadku braku rozwiqzah polubownych spory wynik1e na tle realizacji niniejszej umowy bedzie
rozstrzyga1Sad wlaéciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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' Zacznik nr 1 do umowy
szczmétowv OPIS ZAMéWIENIA

Termoreaktor do reakcji rozkladéw termicznych — pozwalajqcy na mineralizacje 24 prébek w
dwéch niezaleinych blokach grzewczych z moiliwoéciq wyboru dowolnej temperatury
Opis urzqdzenia - Termoreaktor do reakcji rozk1ad6w termicznych — pozwalajacy

na mineralizacjc—g 24 prébek wodyléciekéw w dwéch niezale'znych blokach
grzewczych, posiadajacy moZliwoéé wyboru dowolnej temperatury do 170 °C.

1. Urzgdzenie posiada :

Dwa niezaleZne bloki grzewcze pozwalajace na mineralizacje prébek w réZnych
temperaturach
Gniazda dla prébek — 2x12. rOZne programy
Programy fabryczne W1. szybka mineralizacje: 100°C: 30 min,60 min

120°C: 30 min,60 min,120 min
148°C: 120 min,20 min
150°C: 120 min

Programy r6wnoleg1e
Programy wiasne dla dowolnych temperatur w zakresie 25°C -170 °C
Wtyczka Euro, 230V
Jezyk wyéwietlacza: jezyk polski,
Wymiary zewnetrzne: SxWxG: ok 256x185( 290 przy otwartej osionie)x315 mm
Doktadnoéé stabilizacji: 11°Ci1 cyfra
Klasa zabezpieczefi: l (wg DIN VDE O700cz¢éé 1/11.90)
Bezpieczefistwo urzadzenia: EN 61010,UL3101,CAN/CSA 0222-1010;
EN61010-2-010,IEC - CAN/CSA 022.2-1010.2.010

2. Wymagania dodatkowe:

. lnstrukcja obs1ugi w j. polskim obejmujqca zasadnicze informacje niezbedne dla
prawid1owego u2ytkowania.

o Gwarancja 24 miesiace liczac od daty realizacji zlecenia.
. Naprawa w okresie trwania gwarancji wyd1u2y okres gwarancji na naprawiane

elementy o czas ich naprawy. JeZeli naprawa uszkodzonego elementu nie bedzie
moZIiwa, Wykonawca zrealizuje ja 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 pienlvszym uruchomieniem sprzetu


