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,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3, 78—100 Koiobrzeg
SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

1 , Nazwa postepowania: DOSTAWA
Postepowanie nr 1ITEGI2021
1. Dostawa weia wysokociénieniowego Trelleborg Canalkler 250 do czyszczenla kanalizacji sanitarnej

2. Doswwa glowic czyszczqcych i udrainiajacych produkcji USB Dusen do samochodu
ciénieniowego.

3. Dostawa korkéw pneumatycznych uszczelniajqcych wyposaionych w szybkotcza do
pompowania produkcji SAVA.

Numer postepowania: 1ITEG [2021

2_ specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:
Imie i nazwisko: Janusz Kubek Data — 01.12.2021 r.
Podpis: //¢:¢Z4/h W

3_ specyfikacje warunkéw zaméwienia zaytilvierdzii pod wzgledem technicznym:
Imie i nazwisko: Marek Zieniuk — Kierownik Dziaiu T (3{\Dnia — 01.12.2021 r.
Podpis: ' \j/‘Afi‘

4, specyfikacje warunkéw zaméwienia zatuiiefd'zii:
lmie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy Dni%.fi...MJ. r.
Podpis: W

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdziié/ /

lmie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — Radca Prawnyfi Dniagtflz :éeé .7 r.
Podpis: Podpis: // ///7{

6, specyfikacje warunkéw zamc/fi’yfififiifi'géhwierdziiz ( r ‘ 0 4
lmie i nazwisko: Pawei Hryciéw — Prezes Zarfiggfieéfilflj{gggfina 1-??? 37,]. r.
Podpis: MW'IK 59- 2 “'U‘

Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia skiada sie z lnstru cji dla Wykonawcéw oraz wzoréw
nastepujacych dokumentéw/zaiqcznikéw:
Zaiqcznik nr 1 - Formularz oferty.
Zaiqcznik nr 2 — Szczegéiowy opis przedmiotu zaméwienia.
Zaiacznik nr 3 - Oéwiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania.
Zaiacznik nr 4 - Oéwiadczenie o sytuacji Wykonawcy.
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Czeéé | SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCéW

Rozdzial 1: ZAMA WIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spc’flka z ograniczonq odpowiedzialnoécia,

ul. Artyleryjska 3. 78-100 Kotobrzeg, 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.kolobrzeg.pl
1.3. Ogioszenie o wszczeciu postepowania zostab zamieszczone na stronie internetowej BIP

Zamawiajacego.
1.4. E-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl

Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedurq udzielania zaméwien przez MVWK Sp. z o. o. w Kobbrzegu - Za+qcznik nr1 do Uchwaiy Nr
134/2019 Zarzadu Spdki MVWK Sp. z 0.0. w Ko’robrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdziaf 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
Postepowanie nr 1ITEGI2021
1. Dostawa weia wysokociénieniowego Trelleborg Canalkler 250 do czyszczenia kanalizacji

sanitarne'
2. Dostawa Slowic czyszczqcych i udrainiajqcych produkcji USB Dusen do samochodu

ciénieniowego.
3. Dostawa korkow pneumatycznych uszczelniajqcych wyposaionych w szybkozlqcza do

pompowania produkcji SAVA.

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje. uzupe’mienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
bedq przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé
charakter pisemny, forme elektronicznq. Przed terminem sk1adania ofert Wykonawcy winni zapoznaé
sie z treécia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaénien albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za
zapoznanie sic-g z cabécia udostepnionych dokumentow odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sk1ada sie w formie pisemnej.
2. Pemomocnictwo do godgisania ofemg winno byc’: dmaczone do oferty, o ile nie wynika

z innych dokumentéw zaiaczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dziaialnoéci gospodarczej). Pemomocnictwo winno byé dotaczone w oryginale lub
kopii poéwiadczonej notarialnie, bad: przezjego wystawce.

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

. . Postgpowanie nr 1ITEGI2021
NIE OTWIERAC PRZED ...,flK/(..12.2021 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca m02e wprowadzic': zmiany Iub wycofaé z1oiona oferte przed up’lywem terminu
skiadania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiqcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. jeZeIi Wykonawca
nie pézniej niz w terminie sk1adania ofert zastrzegh 2e nie moga one byc udostepniane.
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Rozdzial s: OFERTY czss'aows:
Oferta musi obejmowaé ca’toéci zaméwienia, Oferty z1oZone jako czeéciowe nie bedq wazne.

Rozdziai 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci ztoZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdzial 8: OPIS WARUNKow UDZIAhU w POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEtNlENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zaméwienia mogq ubiegaé sic-g Wykonawcy. ktérzy spemiajq nastgpujace warunki

dotyczqce:
a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dzia+a|noéci lub czynnoéci, jeZeli ustawy

nakiadajq obowiazek posiadania takich uprawniefi.
b) posfadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdziaf 9: INFORMACJA O OéWIADCZENIACH I DOKUME'NTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONA WCY W CELU POTWIERDZENIA SPEILNIENIA WARUNKOW UDZIAtU WPOSTEPOWANIU:
1. Wykonawca za1qczy nastepujace dokumenty potwierdzajqce spemienie warunkow udziam

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
1.1. Formularz oferty — za+acznik nr 1 do SWZ.
1.2. Podpisany Szczegéiowy opis przedmiotu zaméwienia — zaficznik nr 2 do SWZ.
1.3. Aktualny odpis z wlaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia1alnoéci

gospodarczej potwierdzajqce prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajace, 2e zakres jego dzia¥alnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a tak2e
wskazujqce osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy - wystawiony nie wczeéniej
niz 6 miesiecy przed up1ywem terminu sk¥adania ofert.

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

1.5. Podpisane Oéwiadczenie o sytuacji Wykonawcy - zaiqcznik nr 4 do SWZ.
1.6. Za1a1czenie kompletu dokumentéw urzadzenia dla zadafi nr 1, nr 2, nr 3;
2. Zamawiajacy zaZada przedstawienia oryginam lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,

gdy przedstawiona przez Wykonawca kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié
wqtpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mom sprawdzié jej prawdziwoéci
w inny sposéb.

3. Zamawiajacy mOZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zloZyii dokumentéw
potwierdzajqcych spemienie warunkéw udzialu w postepowaniu, do uzupelnienia tych
dokumentéw w okreélonym terminie.

Rozdziat 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
Wykonawcy mogq wspélnie 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 zamowienia do siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawca bedq prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towaréw i us+ug zgodnq z ustawq

o podatku VAT i podatku akcyzowym.

Rozdziai 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAI‘. PRZY WYBORZE
OFERTY:
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Oferty speiniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji z+oZone przez Wykonawcéw
nie podlegajacych wykluczeniu. beda oceniane wed1ug poniZszych kryteriéw i wag:

Cena oferty — 1 00%

W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji kohcowej 1 pkt.

Sposéb dokonywania oceny wg wzoru:
C = Cn : Cb x100 pkt; gdzie:
Cn — cena najniisza,
Cb — cena badana

Rozdzial 1 3: WADIUM
Nie dotyczy.

Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiazania Wykonawcy 21020na oferta jest okreélony do dnia 30.12.2021 r. Bieg terminu
rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu sk+adania ofert.

Rozdzial 15: MIEJSCE I TERMIN SKILADANIA OFERT:

Miejsce: POKlPoczta/ Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3.
78—100 Kmobtzeg

.....Z.(L...12.2021 r.Termin: Ofert nalez 2102 édo dnia odz.13°°.

Rozdzial16:SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.

Rozdzial17:INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA IOCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

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

dokonujq oceny poszczegélnych ofert pod wzglc-gdem zgodnoéci z warunkami okreélonymi opisie
przedmiotu zaméwienia i specyfikacji.

3. Oferta Wykonawcy, ktéry zostanie niedopuszczony Iub 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 zbZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;
5. Zamawiajqcy odrzuci z postepowania oferty Wykonawcéw, ktérzy odstqpili od podpisania uméw

z Zamawiajacym w prowadzonych postepowaniach oraz nienaleZycie wykonali zaméwienie.

Rozdziaf 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z
wykonawca/ami, ktérzy z1oZyli oferty.

2. Wykonawcy. ktérzy przystapia do negocjacji ceny oferty, moga zioZyé oferty ostateczne z cena
niZszq od ceny pierwotnej.

flf



M SPECYFIKACJA WARUNKéW ZAMéWIENIA
me Postepowanie nr 1rl'EGI2021 Strona: 5/1 8

Rozdziaf 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajqcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiaJa

najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriow oceny ofert.
2. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwbcznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie

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

Rozdzial 19: UNIEWAZ'NIENIE POSTEPOWANIA:
1. Zamawiajqcy moZe uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie

postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wade uniemoiliwiajaca zawarcia waZnej umowy.
3. O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajqcy zawiadamia rewnoczeénie

wszystkich Wykonawcéw. ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 20.- 90363 UDZIELANIA WYJASNIEKI DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrécic’: sie do Zamawiajqcego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkow

zaméwienia. Zamawiajqcy jest obowiazany niezw1ocznie udzielié wyjaéniefi, jednak nie péz'rniej Mi
2 dni przed uptywem terminu sk’tadania ofert. pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wp1ynqi do Zamawiajacego nie poiniej niz do godz.15.00
w dniu, w ktérym uptywa pofowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.

2. Zamawiajacy jednoczesnie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania 2r6d1a
zapytania.

3. Zamawiajqcy moZe w kaZdym czasie, ptzed up+ywem terminu do sk1adania ofert. zmodyfikowaé
tresé specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na
stronie internetowej BIP.

4. Osobq uprawnionq do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — Janusz Kubek tel. + 48 883 045 009.
e-mail: mzetarqi@mwik.kolobrzeq.DI,

5. OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujq
e-maillpisemnielfakseml. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomocq telefaksu uwaZa sie za zJOZOne w terminie, jeZeli ich treéé dotafla do adresata przed
up#ywem terminu.

6. Zamawiajqcy pod pojeciem porozumiewania sie drogq elektroniczna rozumie przes1anie
dotaczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez
osobe upowaZnionq do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzial 21: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCYZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zosta+y okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krétszym niz 5 dni 0d dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Zamawiajacy moZe zawrzeé umowe przed up1ywem terminu okreélonego w ust. 2, jeieli

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zloZono tylko jednq oferte.
4. O miejscu i dok1adnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy powiadomi niezwbcznie wybranego

Wykonawce.

Rozdzial 22: POUCZENIE O S‘RODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwotanie przysluguje Wykonawcom, wy’tqcznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci. do
ktérej Zamawiajecy jest zobowiqzany na podstawie Procedury.

2. Odwotanie przys£uguje wy1acznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spemienia
warunkéw udziam w postepowaniu.

3. Odwo1anie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeIi
zostaty przesiane faxem lub drogq elektroniczna, albo w terminie 10 dni je2eli zostaw doreczone

I?
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w inny sposéb.
4. Wniesienie odwdania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.

Odwmanie wnosi Sig wyiacznie w formie pisemnej podajqc uzasadnienie jego wniesienia, do
Prezesa Zarzqdu SpéIki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spé’lki z ograniczona
odpowiedzialnoécia w Kobbrzegu.

5. Odwoianie powinno wskazywaé zaskarZonq czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajqcego, ktérej
zarzuca sie niezgodnoéc’: z przepisami Procedury, zawieraé zwiefle przedstawienie zalzutéw,
okreélaé Zadanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odoania.
Odwo’tanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujqc odwo£anie Prezes Zarzadu Spc’flki moZe je uwzglednié lub odrzucié.

8. Informacje o odrzuceniu odwo’lania Zamawiajacy przeswa Wykonawcom. ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.

9. 0d decyzji Prezesa Zarzadu Spc’fiki rozstrzygajapej odwdanie nie przystuguja dalsze érodki
odwo#awcze.

T‘
P”

Rozdzial 23: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. Niezwbcznie po rozsttzygnieciu postepowania Wykonawca, ktérego oferte wybrano do realizacji,

zostanie zawiadomiony (e-mail) 0 dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego
wykonawcy lub o uniewaZnieniu postepowania, a takZe o Wykonawcach wykluczonych oraz o
ofertach odrzuconych.

2. Wyniki postepowania zostanq zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zahcznik Nr 1 do SWZ

dnia 12.2021 r
nazwa (firma) Wykonawcy

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

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

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

..Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja"
Spotka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Kolobl'zeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujqc do ogioszenia o rozpoczeciu postepowania na: Postepowanie nr 1ITEGI2021
1. Qferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w szczegolowym opisie zamowienia za

wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

21 netto + VAT = 21‘ brutto
(siownie: )

Nr Nazwazadania cena netto cena brutto
zad.
1 Dostawa weia wysokociénieniowego Trelleborg

Canalkler 250 do czyszczenia kanalizacji sanitarnej

Numer identyfikacyjny weZa.........................

2 Dostawa glowic czyszczqcych i udrainiajqcych
produkcji USB Dusen do samochodu

ciénieniowego.
3 Dostawa korkow pneumatycznych uszczelniajacych

wyposaionych w szy bkozlacza do
pompowania produkcji SAVA.

RAZEM xxxxxxxxx
2. Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie ze specyfikacja warunkéw zaméwienia i uznajemy sie za

zwiqzanych z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
3. Oéwiadczamy, zé uwaZamy sie za zwiazanych niniejsza ofertq do 30.12.2021 r.
4. Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu

zamowienia.

5. Termin wykonania dostaw, zgodnie z szczegéiowym opisem zaméwienia.
Za1acznikami do niniejszej oferty so:

"563$;55655}'ié's'ébi'd'béwéz'fiilifié}
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Zaiacznik Nr 2 do SWZ

SZCZEGOtOWY OPIS ZAMOWIENIA

Postepowanie nr 1ITEGIZOZ1

Zadanie 1

Dostawa Weia Wysokociénieniowelo Trelleborg Canalkler 250 Do Czyszczenia Kanalizacji
Sanitamej

1 . Opis przedmiotu dostawy:
Dostawa weZa ciénieniowego TRELLEBORG CANALKLER 250 przeznaczonego do czyszczenia i
Udrainiania zewnetrznej kanalizacji sanitarnej o bardzo duZej odpomoéci na Scieranie warstwy
wewnetrznej. W212 powinien posiadac’: zewnetrzna powierzchnie ghdka zapewniajqca {atwe czyszczenie i
n isko oporowe wycofywanie weZa z kanam. W32 2 podwojnym oplotem tekstylnym przystosowany do pracy
w warunkach ekstremalnych zakuty z obu stron.

2
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. Parametry techniczne:
Srednica wewnetIZna 25.0 mm
Srednica zewnetrzna 39.3 mm
Ciénienie pracy 250 bar
Ciénienie rozrywania 625 bar
Promier‘n giecia 100 mm
Waga 0,9 kg/m
Diugoéc 160 m
Zakucie od strony dyszy - gwint zewnetrzny 1"
Zakucie od strony bebna - gwint wewnetrzny 1"
Warstwa wewnetrzna - guma gJadka czarna NR/SBR
Warstwa zewnetrzna — guma gtadka czarna NR/SBR
Wzmocnienie- dwa razy wzmocnione oploty tekstylne aramidowe (kevlar)
Zakres temperatur pracy od -40 00 do +8000
Zgodnoéc‘: 2 normal EN ISO 6945; ZH1/406; DIN 50049.3.1B; EN 10204.3.1.B

. Pozosta+e warunki dostawy urzadzenia.
gwarancja na urzadzenie minimum 12 m-ce
do oferty naleZy zaficzyé certyfikat o przejéciu wymaganych testéw, badafi
dostawa na koszt oferenta w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy
we}: wyprodukowany na terenie EU
termin piatnoéci 30 dni, przelewem. po otrzymaniu faktury VAT,



M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMéWIENIA
mamas Postepowanie nr 1ITEGI2021 Strona: 9/18

Zadanie 2

Dostawa giowic czyszczacych i udraZniajqcych produkcji USB Dusen do samochodu ciénieniowego.

Giowica udraZniajaca do samochodu cisnieniowego (Penetrator) szt. - 1
- Zakres érednic dla efektywnego czyszczenia w DN 200-600,
- Przeznaczona do udrazniania zatoréw i blokad w przewodach kanalizacyjnych,
- 8 wkiadek ceramiczne M8 skierowane do tyiu pod kqtem 20° zapewniajqcych posuw giowicy,
- 3 wkiadki ceramiczne M8 skierowane do przodu pod katem 15° zapewniajaoe silny strumier'I
udraZniajacy,

1 wkiadka ceramiczne M8 umieszczona centralnie na giowicy zapewniajaca siiny strumier'I udraZniajacy,
Waga giowicy w przedziale 1,5-2 kg,
Wymiary giowicy: 0 70, L=105mm,
Caioéc’: konstrukcji wykonana z hartowanej stali nierdzewnej min. VA316,
Wyprofilowany korpus dyszy 3D dla kaZdej wkiadki ceramicznej prowadzenie wody osobnym kanaiem,
Skuteczna praca juz przy ciénieniu 80 — 100 bar
Przyiacze na we2a 1”
Na giowicy Iaserowy nadruk z numerem katalogowym oraz nazwa producenta

Giowica typu ,. bez wybié” nie wytwarzajqca poduszki powietrznej i podciénienia do samochodu
ciénieniowego (Antiblaster) szt. - 1

Zakres érednic dia efektywnego czyszczenia w DN 150-300.
Nie wytwarzajaca poduszki powietrznej i podciénienia,
6 wkiadki ceramiczne M8 skierowanych do tyiu zapewniajacych posuw giowicy,
1 wkiadka M8 umieszczona centrainie na giowicy,
Waga giowicy 1,5 - 2 kg,
Wymiary giowicy: Q 70, L=115mm,
Wyprofiiowany korpus dyszy 3D dla kaZdej wkiadki ceramicznej prowadzenie wody osobnym kanaiem,
Skuteczna praca juz przy ciénieniu 80 - 100 bar
Przyiqcze na weZa 1"
Caioéé konstrukcji wykonana z hartowanej stali nierdzewnej min. VA316
Na giowicy Iaserowy nadruk z numerem katalogowym oraz nazwq producentaO

O
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Pozostaie warunki dostawy:

- gwarancja na urzqdzenie minimum 24 miesiace
- dostawa na koszt oferenta w terminie 3 dni roboczych od daty zioZenia zlecenia
- termin piatnoéci 30 dni, przeiewem. po otrzymaniu faktury VAT.
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Zadanie 3

Dostawa korkéw pneumatycznych uszczelniajqcych wyposaZonych w szybkoztacza do pompowania
produkcji SAVA.

Korek 100-200 szt. - 2

Korek pneumatyczny uszczelniajacy 100 - 200 , érednica korka od 90 mm do 100 mm, d{ugoéé 0d 800 mm
do 850 mm, waga korka max.10 kg, wykonany z gumy wzmacnianej kordem kevlarowym, ciénienie robocze
2,5 bar + éwiadectwo dopuszczenia CNBOP potwierdzajace jakoéé oferowanego korka. . Dla kaZdego
korka dodatkowy p+aszcz ochronny zapewniajacy dodatkowa ochrone przed uszkodzeniem.
Korki wyprodukowane na terenie UE.

Korek 300-525 szt. - 1

Korek pneumatyczny uszczelniajqcy 300 — 525, érednica korka ed 270 mm do 290 mm, d¥ugo$é od 600 mm
do 650 mm, waga korka max] kg, wykonany z gumy wzmacnianej kordem kevlarowym. ciénienie robocze
2,5 bar + Swiadectwo dopuszczenia CNBOP potwierdzajace jakoéé oferowanego korka.
Korek wyprodukowany na terenie UE.

Pozosta+e warunki dostawy:

- gwarancja na urzqdzenie minimum 24 miesiace
- dostawa na koszt oferenta w terminie 3 dni roboczych od daty zioZenia zlecenia
- termin p¥atnoéci 30 dni, przelewem, po otrzymaniu faktury VAT
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Zahcznik nr 3 do SWZ

.............. dnia ......... 12.2021 r.

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

OSWIADCZENIE 0 BRAKU PODSTAW D0 WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Nawiqzujac do og1oszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

Postepowanie nr 1lTEG/2021

Oéwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespe1nienia warunkéw w szczegélnoéci:

1. Firma, ktéra reprezentujemy nie wylzadzfla szkody, nie wykonujqc zaméwienia Iub

............... dnia ................... 12. 2021 r.

wykonujac je nienaleZycie,
. W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie og1oszono

upad’rosci, z wytkiem sytuacji, gdy po og1oszeniu upad+oéci dosz1o do zawarcia uk1adu
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeIi uk1ad ten nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upad1ego.

. Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op1at lub sk1adek na
ubezpieczenia spo1eczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roz1oZenia na raty zaleg1ych p1atnoéci lub wstrzymania
w ca1oéci wykonania decyzji w1aéciwego organu.

. Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zosta1y prawomocnie skazane za
przestepstwo pope1nione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia,
przesteps’wvo przeciwko prawom oséb wykonujqcych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciwko érodowisku, plzestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu Iub inne przestepstwo pope1nione w celu osiqgniecia korzyéci matkowych.
a takZe za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzia1u w zorganizowanej grupie albo
zwiqzku majacych na celu pope1nienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego

. W stosunku do Firmy. ktérq reprezentujemy Sad nie orzeki zakazu ubiegania sis;
o zaméwienia na podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny
zabronione pod groibq kary.

. Nie jesteémy powiazani kapita1owo lub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spo1ce.jako wspolnik spé1ki cywilnej lub sp61ki osobowej;
b) pe1nieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzqdzajacego, prokurenta,

pe1nomocnika.

(upe1nomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

dnl'a ......12.2021 r.
pema nazwa wykonawcy
...............................................................

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

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

OSWIADCZENIE
o speInieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Nawiqzujqc do ogioszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

Postepowanie nr 1lTEG/2021
Zgodnie z wymogami okreélonymi, oéwiadczam, co nastepuje:

Warunki udziatu w postepowaniu

1. 0Swiadczam, 2e: moge ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia:
1) nie podlegam wykluczeniu; .

2. Oéwiadczam, 2e spetniam Warunki udzia1u w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreslonej dzia1a|noéci zawodowej,

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

Miejsce i data 12.2021 r.
podpis osoby loséb/ upowaZnionej/nych
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Umowa nr 1ITEGI2021

diu .....2021 r. w Koiobrzegu pomiedzy

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

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajqcym,

a:

zwanym w tekécie Wykonawcq i reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
pizeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedura udzielania zaméwiefi
przez MWIK Spéika 20.0. w Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spoiki MWIK 204.12.2019)
zostaia zawarta umowa o nastepujqcej treéci:

§ 1
1. Pizedmiotem niniejszej umowy jest dostawa weZa wysokociénieniowego do czyszczenia

kanalizacji sanitarnej, okreéiony w Szczegoiowym opisie zaméwienia, ktéry stanowi zaiacznik
nr1 do umowy.

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

5 2
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwote w wysokoéci 23 % = zi brutto

(siownie:.................... 00/100).
2. Wartoéé ustalonego wynagrodzenia zostaia okreélona w ofercie Wykonawcy z dnia r.. ktora

stanowi zaiqcznik nr 2 do umowy.
§ 3

1. Osoby odpowiedzialne za realizacje niniejszej umowy:
a) ze strony Zamawiajqcego jest: kier. Dz. TEG p. Marek Zieniuk
b) ze strony Wykonawcyjest: :

2. Osoby wymienione w ust.1 sq uprawnione do uzgadniania form i metod wykonywania przedmiotu
umowy, udzielania niezbednych wyjaéniefi i informacji koniecznych do prawidiowego wykonywania
przedmiotu umowy.

3. Wszystkie doreczenia i wezwania skierowane do stron umowy uznaje sie za prawidiowo
i skutecznie dokonane, jeZeii beda dokonane wjednym z miejsc wymienionych niZej:
a) w siedzibie Wykonawcy.
b) w siedzibie Zamawiajqcego,
c) w formie pisemnej, faxem. e-mail.

5 4
1. Strony ustalaja. 2e zapiata za wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeZeniem ust 2, bedzie sin:

odbywaia jednorazowo faktura po odbiorze potwierdzonym bezusterkowym protokoiem odbioru
podpisanym przez Strony.

2. Poprawnie wystawiona i dostarczona faktura VAT za wykonane dostawy bedzie piatna przelewem
w terminie do 30 dni.

§ 5
Obowiqzki Wykonawcy:
1. Dostawa urzadzen do siedziby Zamawiajacego ul. Artyieryjska 3, 78-100 Koiobrzeg.
2. Zaiaczenie kompietu dokumentéw urzadzenia.
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§ 6
1. Strony ustalaja, 2e przedmiotem odbioru jest dostawa okre§lona w szczegaowym opisie

zaméwienia — za1aczniki nr 1 do umowy.
2. Wykonawca dokona zgloszenia gotowoéci do odbioru, przekazujqc jednoczeénie Zamawiajacemu

komplet dokumentéw odbiorowych w tym w szczegolnoéci:
a) certyfikat, DTR, schematy atesty,
b) gwarancje na przedmiot umowy,
c) instrukcje obsiugi w jezyku polskim, niezbedne dla prawidlowego u2ytkowania i obsiugi.

3. Z czynnoéci dostawy przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protokol odbioru zawierajqcy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

§7

1. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... miesiecy od
dnia podpisania bezusterkowego protoko’tu odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytu1u gwarancji i rekojmi za wady fizyczne zmniejszajqce
wartoéo u2ytkowa, techniczna dostarczonego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiazany do bezpiatnego usuwania zaistnialych
wad i usterek w terminie 2 dni od momentu ich zgioszenia.
Za moment zgloszenia usterki/wady uwaZa sie dziefi wys1ania: e-mail, do Wykonawcy
Naprawa w okresie trwania gwarancji wydiuZy okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich
naprawy.

9°
2:"

:5

§ 8
1. Strony postanawiaja kary umowne. ktore beda naliczane w nastepujqcych wypadkach
i wysokoéciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie 2 § 1 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokoéci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 2a kaq
rozpoczeta dobe zw1oki,

b) za zw1oke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci 0.3%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kaZda rozpoczetq dobe Iiczonq
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad/ustek, zgodnie 2 § 7 ust. 3 niniejszej umowy,

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

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

2.Strony zastlzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupe1niajacego na zasadach
ogolnych, o ile wartoéc'; zastrzeZonych kar nie pokrywa wysokoéci szkody, a takZe w przypadkach
zawinionych przez druga strong, dla ktorych kar umownych nie zastrzeZono.

3.VWkonawca wyraZa zgode; na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych, z faktur
wystawianych przez Wykonawce.
4.1.qczna wartoéé wszystkich kar umownych nie moZe przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego
brutto.

§ 9
1. NiezaleZnie od wypadkéw wymienionych w treéci Ksiegi III tytu1u XV kodeksu cywilnego, kaZdej ze

Stron przysluguje prawo odstapienia od umowy w przypadku udowodnionego, racego
naruszenia przez drugq Strone podstawowych postanowiefi umowy na zasadach opisanych niZej.

2. Zamawiajaoemu przysiuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujqcych sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, Ze wykonanie umowy w cabéci

lub
w jej czeéci nie leZy w interesie publioznym, czego nie moZna by+o przewidzieo w chwili jej
zawarcia,

2) zostanie wszczete postepowanie zmielzajace do ogioszenia upadIoéci, rozwiazania firmy
Wykonawcy lub zostanie ziOZOny wniosek o og1oszenie upad1o§ci Wykonawcy lub oéwiadczenie
o wszczeciu postepowania naprawczego,

3) zostanie wydany w trybie administracyjnym lub cywilnym nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
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4) gdy Wykonawca nie przystapi do realizacji przedmiotu umowy w terminie bez uzasadnionych
przyczyn lub przerwie prace i niezwbcznie nie wznowi ich pomimo wezwania Zamawiajacego.

5) gdy Wykonawca nie realizuje obowiazkéw w zakresie gwarancji i rekojmi, okreélonych w § 9.
3. Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od umowy. bez ponoszenia kosztéw, jeZeli Zamawiajacy:

1) odmawia odbioru dostawy Iub odmawia podpisania protokom odbioru, bez wskazania
uzasadnionej przyczyny.

2) nie wywiazuje sie z obowiqzku zap1aty faktury. mimo dodatkowego wezwania, w terminie
jednego miesiaca od up1ywu terminu na zamate faktury, okreslonego w niniejszej umowie.

4. Oéwiadczenie o odstqpieniu od umowy naleZy zioZyc drugiej stronie w formie pisemnej pod

rygorem niewaZnoéci - oéwiadczenie o odstqpieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie oraz
musi byé z1020ne nie p62niej n12 w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od daty powziecia
przez Strong wiadomoéci o wystapieniu okolicznoéci opisanych w § 9

5. Odstapienie od umowy nie skutkuje niewaZnoécia postanowiefi umowy w zakresie odpowiedzialnoéci
Stron za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie przedmiotu umowy, opisanych w § 7 umowy.

10
1. Zmiana ktéregokolwiek postanowienia umowg§/ wymaga zgody obu stron wyraZonej na piémie w

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

umowy pod warunkiem zachowania pisemnej formy powiadomienia.

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania maja wIaéciwe plzepisy

Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikie ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny wlasciwy dla

siedziby Zamawiajqcego.

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

Zaficznik do umowz:

1. Szczegélowy opis zaméwienia
2. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Postepowanie nr 1rl'EG/2021 Strona: 15118
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Zaczm'k nr 1 do umowy

szczseétowvopls ZAMéWIENIA
Zadanie 1

Dostawa Weia Wysokociénieniowego Trelleborg Canalkler 250 Do Czyszczenla Kanalizacji
Sanitamej

1. Opis przedmiotu dostawy:
Dostawa weZa ciénieniowego przeznaczonego do czyszczenia i udraZniania zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej o bardzo duzej odpornoéci na Scieranie warstwy wewnetrznej. q powinien posiadaé
zewnetrzna powierzchnie g’taq zapewniajqca {atwe czyszczenie i nisko oporowe wycofywanie w¢2a
z kanam. q z podwéjnym oplotem tekstylnym przystosowany do pracy w warunkach ekstremalnych
zakuty z obu stron.

2. Parametry techniczne:
Srednica wewnetrzna 25.0 mm
Srednica zewnetrzna 39.3 mm
Ciénienie pracy 250 bar
Ciénienie rozrywania 625 bar
Promier'l giecia 100 mm
Waga 0,9 kg/m
D’tugosé 160 rn
Zakucie od strony dyszy - gwint zewnetrzny 1”
Zakucie od strony bebna - gwint wewnetrzny 1"
Warstwa wewnetrzna — guma g¥adka czama NR/SBR
Warstwa zewnetrzna — guma giadka czarna NR/SBR
Wzmocnienie- dwa razy wzmocnione oploty tekstylne aramidowe (kevlar)
Zakres temperatur pracy od -40 °C do +80°C
ZgodnoSé z norma EN ISO 6945; ZH1/406; DIN 50049.3.13; EN 10204.3.1.B0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

3. Pozostaie warunki dostawy urzqdzenia.
- gwarancja na urzadzenie minimum 12 m-ce
- do oferty nale2y zahczyé certyfikat o przejéciu wymaganych testéw, badafi
- dostawa na koszt oferenta w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy
-q wyprodukowany na terenie EU
- termin matnoéci 3O dni, przelewem, po otrzymaniu faktury VAT.
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Dostawa giowic czyszczqcych i udrainiajacych produkcji USB Dusen do samochodu
ciénieniowego.

Giowica udrainiajqca do samochodu ciénieniowego (Penetrator) szt. - 1

Zakres érednic dla efektywnego czyszczenia w DN 200-600,
Przeznaczona do udraZniania zatoréw i blokad w przewodach kanalizacyjnych,
8 wkiadek ceramiczne M8 skierowane do tyiu pod katem 20° zapewniajacych posuw giowicy,
3 wkiadki ceramiczne M8 skierowane do przodu pod katem 15° zapewniajace silny strumien
udraZniajacy,
1 wkiadka ceramiczna M8 umieszczona centralnie na giowicy zapewniajaca silny strumiefi
udraZniajacy.
Waga giowicy w przedziale 1.5-2 kg,
Wymiary giowicy: Q 70, L=105mm,
Caioéc konstrukcji wykonana z hartowanej stali nierdzewnej min. VA316,
Wyprofilowany korpus dyszy 30 dia kazdej wkiadki ceramicznej prowadzenie wody osobnym
kanaiem,
Skuteczna praca juz przy ciénieniu 80 — 100 bar
Przyiqcze na weZa 1”
Na giowicy laserowy nadruk z numerem katalogowym oraz nazwq producenta

Giowica typu ,. bez wybié” nie wytwarzajqca poduszki powietrznej i podciénienia do
samochodu ciénieniowego (Antiblaster) szt. - 1

Zakres Srednic dla efektywnego czyszczenia w DN 150-300,
Nie wytwarzajqca poduszki powietrznej i podciénienia,
6 wkiadki ceramiczne M8 skierowanych do tyiu zapewniajqcych posuw giowicy.
1 wkiadka M8 umieszczona centralnie na giowicy,
Waga giowicy 1,5 - 2 kg,
Wymiary giowicy: Q 70. L=115mm,
Wyprofilowany korpus dyszy 3D dla kaZdej wkiadki ceramicznej prowadzenie wody osobnym
kanaiem,
Skuteczna praca juz przy ciénieniu 80 — 100 bar
Plzyiacze na weZa 1"
Caioéc‘: konstrukcji wykonana z hartowanej stali nierdzewnej min. VA316
Na giowicy laserowy nadruk z numerem katalogowym oraz nazwa producenta

Pozostaie warunki dostawy:

- gwarancja na urzadzenie minimum 24 miesiace
- dostawa na koszt oferenta w terminie 3 dni roboczych od daty zioZenia zlecenia
- termin piatnoéci 30 dni, przelewem, po otrzymaniu faktury VAT.
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Zadanie 3

Dostawa korkéw pneumatycznych uszczelniajacych wyposaionych w szybkozlqcza do
pompowania produkcji SAVA.

Korek 100—200 szt. - 2

Korek pneumatyczny uszczelniajacy 100 - 200 , érednica korka od 90 mm do 100 mm, cflugoéé 0d 800
mm do 850 mm, waga korka max.10 kg, wykonany z gumy wzmacnianej kordem kevlarowym. ciénienie
robocze 2.5 bar + éwiadectwo dopuszczenia CNBOP potwierdzajqce jakoéé oferowanego korka. . Dla
kaZdego korka dodatkowy p+aszcz ochronny zapewniajacy dodatkowq ochrone przed uszkodzeniem.
Korki wyprodukowane na terenie UE.

Korek 300-525 szt. - 1

Korek pneumatyczny uszczelniajacy 300 - 525, érednica korka od 270 mm do 290 mm, diugoéé ed 600
mm do 650 mm, waga korka max] kg, wykonany z gumy wzmacnianej kordem kevlarowym, ciénienie
robocze 2.5 bar + éwiadectwo dopuszczenia CNBOP potwierdzajace jakoéé oferowanego korka.
Korek wyprodukowany na terenie UE.

Pozostaie warunki dostawy:

- gwarancja na urzadzenie minimum 24 miesiqce .
- dostawa na koszt oferenta w terminie 3 dni roboczych od daty zioZenia zlecenia
- termin watnoéci 30 dni, przelewem, po otrzymaniu faktury VAT


