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Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej zaméwienia do 431000 euro

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoécia

Ul. Artyieryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Nazwa postepowania: Dostawa

,,Sukcesywna dostawa armatury wodociqgowej”

Numer postepowania: 1ITEI2022 I

2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzqdzii:
lmie i nazwisko: Janusz Kubek fl , Dnia - 17.01.2022 r.

mam 6.62.492
3. specyfikacje warunkéw zaméwienia iatWierdzii pod wzglédem teéTmicznym:

imic; i nazwisko: Krzysztof Linkiewicz k%. D}; TE . Dnia - 17.01.2022 r.
Podpis: / WECW MyMpf

4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatiuiefdzii: /' ' ‘% m
lmie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski - Radca Prawny I /yDnia -".?.’.-.01.2022 r.
Podpis: My

5. specyfikacje. warunkéw zaméwienia zatwierdzii: 7/ /
Imie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy f Dnia “2.40. .2022 r.
Podpis: 72‘ i

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzik ’ l n
Imie i nazwisko: Pawei Hryciéw — Prezes,,Zai;n Spoyi. Dnia - 2V. 01.2022 r.
Podpis: “1‘t Dil- 2- {Layman WU

Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej
- .Irwifim

sie z nastepujacych czeéci:

Czqéé I - lnstrukcja dla Wykonawcéw
- Opis pizedmiotu zaméwienia.

Czeéé ll — Projekt Umowy (na dostawe i magazyn regionainy)

sk‘récie specyfikacja iub SW2, skiada
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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Czeéé I SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCéW

Rozdzia! 1': ZAMA WIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: nMiejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia,

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

1.2. Adres strony internetowej Zamawiajacego; www.big.mwik.ko|obrzeg.pl
1.3. Ogioszenie o wszczeciu postepowania zostaio zamieszczone na stronie internetowej

www.big.mwik.kolobrzeg.gl
1.4. Adres e-mail: przrzetargi@mwik.kolobrzeg.pl

Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

ZAMOWIENIE

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedure udzielania zaméwier'i przez MVifiK Sp. z o. o. w Koiobrzegu - Zaiacznik nr1 do Uchwaiy Nr
134/2019 Zarzadu Spéiki MVWK Sp. z 0.0. w Koiobizegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

,,Sukcesywna dostawa armatury wodociqgowej”
Grupa nr1 — Zasuwy koinierzowe wraz z odpowiadajqcymi obudowami.
Grupa nr 2 - Zasuwy wymienne z ruchomymi koinierzami wraz z odpowiadajacymi obudowami.
Grupa nr 3 - czniki rurowe, rurowo-koinierzowe. poiqczenia koinierzowe. ksztaitki koinierzowe oraz
kielichowe
Grupa nr 4 - Zasuwy do pr2yiqczy domowych wraz z opaskami do nawiercania
Grupa nr 5 - Hydranty podziemne i nadziemne wraz z wyposaZeniern

Rozdzia} 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszeikie ewentualne modyfikacje, uzupeinienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé
charakter pisemny. faksu lub forme eiektroniczna. Przed terminem skiadania ofert Wykonawcy winni
zapoznaé sie z treéciq ewentualnych odpowiedzi lub wyjaénieh albo innymi wprowadzonymi
zmianami. Za zapoznanie sie z caioscia udostepnionych dokumentéw odpowiada WykonaWCa.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBYPRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte skiada sie. pod rygorem niewaZnoéci w formie pisemnej.
2. Peinomocnictwo do godpisania ofem winno byé doiqczone do oferty. 0 He nie wynika

z innych dokumentéw zaiaczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dziaialnoéci gospodarczej). Peinomocnictwo winno byé doiaczone w oryginale iub
kopii poéwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie. ktéra bedzie zaadresowana: Inazwa i adres
Zamawiajacegol oraz bedzie posiadaé nastepujace oznaczenie:

OFERTA : ,,Sukcesywna dostawa armatury wodociqgowej"
POSTEPOWANIE NR 1I'I'EI2022

NIE OTWIERAC PRZED "23%....012022 . r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany lub wycofaé zioZonq oferte pized upiywem terminu
skiadania ofert.

5. Gena oferty jest jawna od chwili jej otwarcia, z wytkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. jeZeli
Wykonawca nie poiniej niz w terminie skiadania ofert zastrzegi, 2e nie moga one byé
udostepniane.

0 1I TEIZOZZ Strona: 2/30
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Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé caioéé zaméwienia, Zamawiajajcy nie dopuszcza skiadanie ofert czeéciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci zioZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreéiony w SWZ
sposéb wykonania zamowienia (oferty wariantowej).

Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie. Wykonawcy, ktorzy speiniaja nastepujace warunki

dotyczqce:

a) posiadania uprawnier'I do wykonywania okreslonej dziaialnoéci lub czynnoéci, jezeli ustawy
nakiadajq obowiazek posiadania takich uprawnier'I

b) posiadania wiedzy'I doswiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami zdoinymi do wykonania

zamowienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, 'JAKIE MAJA DOSTARCZYé
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:

Wykonawca zaiaczy nastepujace dokumenty potwierdzajqce speinienie warunkéw udziaiu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia:
Wykonawca zaiqczy nastepujace dokumenty potwierdzajace speinienie warunkéw udziaiu

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
1.1. Dowod wniesienia wadium.

1.2. Formularz oferty — zaiacznik nr 1 do SWZ.

1.3. Wypeiniony Formularz cenowy — grupa nr 1; nr 2; nr 3; nr 4; nr 5 do SWZ.

1.4. Podpisany opis przedmiotu zaméwienia.

1.5. Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaialnoéci
gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajace, 2e zakres jego dziaialnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a taKZe
wskazujace osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy — wystawiony nie wczeéniej
niz 6 miesiecy przed upiywem terminu skiadania ofert.

1.6. Wyiacznie dla spéiek cywilnych: a) umowa spéiki.
1.7. Podpisane oéwiadczenie Wykonawcy — Zaiacznik nr 2 do SWZ.
1.8. Aktualne zaSwiadczenie wiaéciwego naczelnika Urzedu Skarbowego potwierdzajace, 2e

Wykonawca nie zalega z opiacaniem podatkéw i opiat lub zaéwiadczenie, 2e uzyskai
przewidziane prawem zwolnienie. odroczenie lub rozioZenie na raty zalegiych piatnoéci Iub
wstrzymanie w caioéci wykonania decyzji wiaéciwego organu — wystawione nie wczeSniej niz 3
miesiace przed upiywem terminu skiadania ofert.

1.9. Aktualne zaéwiadczenie wiaéciwego oddziaiu Zakiadu Ubezpieczeh Spoiecznych (ZUS) Iub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoiecznego (KRUS) potwierdzajace. 2e Wykonawca nie
zaiega z opiacaniem skiadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoieczne, albo zaSwiadczenie, 2e
uzyskai przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie Iub rozioienie na raty zalegiych
piatnosci lub wstrzymanie w caioéci wykonania decyzji wiaSciwego organu - wystawione nie
wczeéniej ni2 3 miesiace przed upiywem terminu skiadania ofert. '

1.10. Podpisane Oéwiadczenie o sytuacji Wykonawcy - zaiqcznik nr 3 do SWZ.
1.11. Opiacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajqcy, 2e Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaialnosci wraz
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posiadanym ubezpieczeniem produktu. Wysokoéé kwoty sumy gwarancyjnej Polisy nie mOZe
byé mniejsza niz 1.000.000,00 21.

1.12. Wykaz zrealizowanych 2 dostaw — 1 armatury wodociagowej i 1 osprzetu wodociagowego w
oparciu o utworzenie ,,magazynu regionalnego”, zrealizowanej w ciagu ostatnich 3 lat (to
znaczy zakoficzonych przed upkywem terminu skiadania ofert, a jeZeIi okres prowadzenia
dzia¢alnoéci jest krotszy - w tym okresie), ktérej koszt realizacji zamowienia wynosik nie mniej
m: 60% netto wartoéci oferty sk1adanej w niniejszym postepowaniu, w niniejszym zaczniku
nr 4 naIeZy tak2e padaé date i miejsce wykonywania dostaw oraz odbiorce dostawy.
W za¥aczeniu referencje od podmiotéw, na rzecz ktérych Wykonawca zrealizowa1 powsze
dostawy.

1.13. Podpisane oéwiadczenie o akceptacji przez wykonawce projektu umowy- zaficznik nr 5.
1.14. Wykonawca zamczy do oferty karty katalogowe produktéw wraz z dokumentami:

Wyszczegélnionymi dla danej grupy w Opisie przedmiotu zamowienia.
1.15. Wykonawca zaczy do oferty zobowiazanie Wykonawcy do utworzenia w Spéice ,,MWiK” w

Kotobrzegu tzw. ,,magazynu regionalnego" na dostawe armatury na okres obowiazywania
umowy na dostawy.( zgodne z wymaganiami okreélonymi w Opisie przedmiotu zaméwienia).

Zamawiajacy za2ada przedstawienia oryginalu 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.
Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zbli dokumentéw
potwierdzajacych spetnienie warunkéw udzia¥u w postepowaniu, do uzupeinienia tych dokumentow
w okreélonym terminie.

Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPéLNIE:

Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

RozdziaI11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1.

2.
3.

Gene winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiqzane z realizac zaméwienia,
w tym dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca beda prowadzone w PLN. ‘
Wykonawcy powinni zastosowac': stawke podatku VAT od towardw i us+ug zgodna
z ustawq o podatku VAT i podatku akcyzowym.

RozdziaI 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty spaniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji 21020ne przez Wykonawcéw

nie podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wed’lug ponizszych kryteriéw i wag:

1. Cena brutto oferty — 60%

W tym kryterium oferta mOZe uzyskaé max. 70 punktéw
1 % odpowiada punktacji koncowej 1 pkt.

Sposob dokonywania oceny wg wzoru: =Cn : Cb x 60 pkt; gdzie:
Cn - cena najniisza,
Cb — cena badana.
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2. Semis gwarancyjny — 10%

W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 10 punktéw
1% odpowiada punktacji koncowej 1 pkt.

Sposéb dokonywania oceny wg wzoru: S=Sn : Sb x 10 pkt; gdzie:
Sn - najkrétszy termin do usuniecia wady okreélony w dniach od daty zawiadomienia -
wymiana produktu lub wziecie do naprawy,
Sb - termin do usuniecia wady okreélony w dniach wskazany przez Wykonawce oferty
badanej.

Okres gwarancji - 10%
W tym kryterium oferta moZe uzyskac': max. 20 punktéw
Sposéb dokonywania oceny:
3 Ietni - okres gwarancji okreélony w miesiacach podany w ofercie badanej = 0 %
5 Ietni - okres gwarancji okreélony w miesiacach podany w ofercie badanej = 5 "lo
10 Ietni —okres gwarancji okreélony w miesiacach podany w ofercie badanej= 10%

1% odpowiada punktacji kor'lcowej 1 pkt.
Czas dostawy — 1 0%

W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 10 punktéw
1% odpowiada punktacji koficowej 1 pkt.

Sposéb dokonywania oceny wg wzoru: Td=Tn : Tb x 10 pkt; gdzie:
Tn - czas dostawy najkrétszy okreélony w ofertach ,
Tb — czas dostawy wskazany przez Wykonawce oferty badanej.

5. Czynsz — 10%
Wtym kryterfum oferta m02e uzyskaé max. 5 punktow

1% odpowiada punktacji koficowej 1 pkt.
Sposob dokonywania oceny wg wzoru: Cz=Czb : Cznjw x 10 pkt; gdzie:
Czb - wartoéé czynszu netto w ofercie badanej,
Cznjw - wartoéé najwieksza czynszu netto z ofert.

Najkorzystniejsza oferta jest oferta, ktora uzyska w prowadzonym postepowaniu najwiekszq
liczbe punktéw, wyliczonq wedlug wzoru:

OCENA OFERT WG WZORU: Cena Ogélem = C'I'S'I'GW'I'Td'l'CZ

Rozdzial13: WADIUM — jest wymagane;
1. Wykonawca przystepujacy do postepowania obowiazany jest do wniesienia wadium w kwocie

6.000,00 21 (slownie: szeéé tysiecy 21)
2. Wadium moZna wnieéé w pieniadzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéjdzielczej kasy

oszczednoéciowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniadzu naleZy wmacié na rachunek: 59 1240 6654 1111 0000 4968 3385
Bank Pekao SA I/o Kolobrzeg
3. Oryginaj dokumentu (gwarancji, poreczenia itp.) naleZy dojaczyé do oferty.
4. Do ofert naleZy dojaczyé dowéd wniesienia wadium, o ktérym mowa jw pkt. 1 lub kopie

potwierdzenia dokonania przelewu — w przypadku wniesienia wadium w pieniadzu.
5. Zamawiajacy niezwjocznie zwraca wadium, jeZeli:

1. upjynaj termin zwiazania oferta,
2. zawarto umowe,
3. uniewaZniono postepowanie, a protesty zostajy ostatecznie rozstrzygniete lub uplynaj
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termin ich wniesienia,
4. Wykonawcy, ktéry wycofat oferta; przed uplywem terminu sktadania ofert -— niezwlocznie

po ztoieniu pisemnego wniosku o zwrot wadium,
5. Wykonawcy, ktéry zostat wykluczony z postepowania bad: kt6rego oferta zostata

odrzucona — niezwtocznie po ztoZeniu pisemnego wniosku o zwrot wadium, przy czym
ztoZenie takiego wniosku jest réwnoznaczne ze zrzeczeniem sie przez Wykonawce prawa
do wniesienia sprzeciwu.

6. Jeieli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je na wskazany rachunek Wykonawcy,
p0 otrzymaniu wniosku z podaniem numeru konta na ktére ma byé zwrocone.

1)Wadium przechowywanie jest na nieoprocentowanym rachunku.
7. Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

1) odméwit podpisania umowy na warunkach okreélonych w ofercie,
2) zaWarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn le2qcych po stronie Wykonawcy.

3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupetnienia oferty nie ztoZyt dokumentow lub
oéwiadczefi potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu albo
petnomocnictw, chyba 2e udowodni, 2e wynika to z przyczyn nielecych po jego stronie.

Rozdziaf 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy ztoZona oferta jest okreélony do dnia 15.02.2022

. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem’ terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obstugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji" Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3,
78-100 Kotobrzeg.
Termin: Ofert nalei 2102 6 do dnia ".31.....01.2022 r. odz. 13°".
Oferty ztoZone po terminie zostana Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozdzial 16: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU
OFERTY:

1. Otwarcie ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego polega na: sprawdzeniu
ofert przed otwarciem, czy nie zostaty uszkodzone, wycofane Iub zamienione.

2. Po otwarciu ofert cztonkowie Komisji dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem
zgodnosci z warunkami okreslonymi opisie przedmiotu zaméwienia i specyfikacji.

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

4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeli:

a) nie jest zgod na 2 tresciaj SWZ;

b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu, o ktore prowadzone jest postepowanie;

c) zostata podpisana przez osoby nieuprawnione;

d) jej ztoZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;

Rozdzial 17: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji ceny oferty z
wykonawcq/ami. ktérzy ztoZyli oferte; osobno dla kazdej grupy zaméwienia.

2. Wykonawcy, ktérzy przystqpia do negocjacji ceny oferty. mogg ztoiyé ofem ostateczne z oeng
nizszg od cenv ztozonei pierwotnie.
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Rozdzial 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1.

3.

Zamawiajqcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiaia
najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezw1ocznie Wykonawcow, ktorzy ubiegali sie
o udzielenie zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz
jej wartoéé.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajqcej z treéci wybranej
oferty.

Rozdziaf 19: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:
1.

2.

3.

Zamawiajqcy moZe uniewaznié postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie
postepowania.

Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemoZliwiajc zawarcie waZnej umowy.
O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia umieszczajqc
informacje na stronie internetowej www.bip.mwik.ko|obrzeg.pl

Rozdzial 20: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEKI DOTYCZACYCH SWZ:

1. Wykonawca moZe zwrécié sis; do Zamawiajqcego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw
zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiqzany niezwbcznie udzielié wyjaéniefi, jednak nie
péz'rniej niz 2 dni przed uptywem terminu sk1adania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o
wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw zaméwienia wp+yna1 do Zamawiajapego nie péiniej
niz do kofica dnia. w ktérym uptywa po’rowa wyznaczonego terminu sk1adania ofert.

2.Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania
Zrod1a zapytania.

3.W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy moZe w kazdym czasie, przed uptywem terminu
do sk1‘adania ofert, zmodyfikowaé treéé specyfikacji warunkéw zamowienia. Dokonana w ten
sposob modyfikacje umieszcza na stronie internetowej BIP

403o uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sic-g z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — Janusz Kubek
e—mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.gl,
pod wzgledem technicznym — Krzysztof Linkiewicz

5.2amawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przes’tanie
dohalczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez
osobe upowaZniona do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzial 21: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1.

2.-
Zosta1y okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym M: 8 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Rozdzia! 22: POUCZENIE O §RODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwo1anie przysiuguje Wykonawcom, wy’lacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajqcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci, do
ktorej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie Procedury.
Odwo1anie przystuguje wy’tqcznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spelnienia
warunkow udzialu w postepowaniu.
Odwotanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajqcego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeieli
zosta1y prze51‘ane faxem lub drogq elektronicznq, albo w terminie 8 dni jeZeli zostaly doreczone
w inny sposéb.
Wniesienie odwdania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajqcego.
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Odwdanie wnosi sie wy1‘acznie w formie pisemnej podajacuzasadnienie jego wniesienia, do
Prezesa Zarzadu Spaki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéiki z ograniczona
odpowiedzialnoécia w Ko’tobrzegu.

5. Odwdanie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoéc lub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej
zarzuca sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwieZJe przedstawienie zarzutéw,
okreélaé Zeldanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie
odwoJania.

6. Odwo{anie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
7. Rozpatrujac odwo&anie Prezes Zalzadu Spaki moZe je uwzglednié lub odrzucié.
8. Informacje o odrzuceniu odwoiania Zamawiajacy przesy¥a Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli

w postepoWaniu.
9. 0d decyzji Prezesa Zarzqdu Spc'fiki rozstrzygajacej odwdanie nie przysiuguja dalsze érodki

odwoiawcze.
Rozdzial 24: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. Niezwtocznie po rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktérego oferte wybrano do realizacji ,

zostanie zawiadomiony (e-mail) 0 dokonanym wyborze. ‘
2. Wyniki postepowania zostanq zamieszczone na stronie internetowej www.bi2.mwik.kolobrzeg.gl
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na: ,,Sukcesywna dostawa armatury wodociqgowej” Postepowanie nr 1/TE/2022
Przedmiotem zaméwienia jest sukcesywna dostawa armatury wodociagowej, przez okres
2 lat.

1. Gruga nr 1 - Zasuwy koinierzowe wraz z odgowiadaiggmi obudowami.

Charakterystyka techniczna:
Zasuwy oraz obudowy musza byc’ wyprodukowane przez jednego producenta
zapewniajac kompatybilnos’c’. Dostarczona armatura musi byé zgodna z norma PN-EN
1071-1; PN—EN 1071-2; PN-EN 1171:2007; PN-EN 558+A1:2012; PN-EN 1563:2012;
PN-EN1092-2; PN-ISO 8501-12008; ciénienie nominalne w zaleinoéci od
zapotrzebowania lub dostepnoéci.

1.1. Zasuwy kolnierzowe, ieliwne, z miekkim uszczelnieniem o zabudowie
krétkiei zgodnie 2 normal wraz z obudowami
o moiliwos’é zabudowy zasuwy pionowo i poziomo
- cis’nienie nominalne PN10/16;
o giadki przelot bez gniazda;
o miekko uszczelniajqcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda

pitna;
o korpus i pokrywa wykonane z ieliwa EN-GJS-400 wg PN-EN 1563:2012;
o wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem;
¢ tuleja uszczelek z mosiqdzu o mafej zawartoéci cynku, wielkokrotne uszczelnienie

uszczelkami typu O-ring;
o s'ruby iaczace pokrywa z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowq;
cioiysko wrzeciona z 2ywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy lub z

réwnowainego materiafu termoplastycznego dopuszczonego do kontaktu z woda
pitna odpornego na duia écieralnoéé.

o ko’mierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2; zapewniajace
pionowy montai zasuwy na ko’mierzach zgodnych na norma oraz ko’rnierzach typu
,,niemieckiego”

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie iywicq
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakos’ci i odbioru
wynikajacymi ze znaku, jakos’ci RAL lub dokument réwnowainy potwierdzajacy
wykonanie zgodnos’ci badar‘n powfok, procesu produkcji i uiytych materia’réw oraz
ciqgios'ci wykonywania badar'i przy produkcji armatury.

o przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ 52 wg PN-ISO 8501-1;
0 obudowy oryginalne danego producenta zasuwy, z moiliwoécia montaiu na

zasuwie niemieckiej bez koniecznoécidokonywanie przerébek na klinie lub nasadzie
obudowy.

o zawleczka mocujqca nasade ze stali nierdzewnej;
o orzech z 2eliwa sferoidalnego lub innego materiaiu nie kruchego;
0 min 3-letni okres gwarancji na caios’é produktu.
o iloéé i zakresy i érednice zgodnie z formularzem ofertowym zacznik nr 1
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3.1.

2. Grupa nr 2 - Zasuwv wvmienne z ruchomvmi koInierzami wraz z odpowiadaigcvmi
obudowami.
Charakterystyka techniczna:
Zasuwy oraz obudowy muszq byé wyprodukowane przez jednego producenta
zapewniajqc kompatybilnoéé.

Zasuwy wymienne'z ruchomvmi koInierzami zgodnie 2 normal PN-EN 1071-2;
PN-EN 1171:2007; PN-EN 558+A122012; PN-EN 1563:2012; PN-EN1092-2; PN-ISO
8501-122008;
- gtadki przelot bez gniazda;
o miekko uszczelniajqcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodq

mm:
o p{yta odcinajaca ze stali nierdzewnej min.1.4301
o korpus i pokrywa wykonane z 2eliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563;
o wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4162, 2 walcowanym

polerowanym gwintem;
o uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O—ring;
o zewnetrzne uszczelnienie wrzeciOna-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pieréciefi

diawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajqce bardzo dokfadne uszczelnienie
wrzeciona;

o éruby tqczqce pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masq zalewowq;
- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego;
o ko’mierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2;
o zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnqtrz) poprzez pokrywanie iywica

epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakoéci i odbioru
wynikajqcymi ze znaku, jakos’ci RAL lub dokument réwnowainy potwierdzajqcy
wykonanie zgodnoéci badar’m pow’tok, procesu produkcji i uiytych materiaiéw oraz
ciagfoéci wykonywania badafi przy produkcji armatury.

- ruchome komierze, zabezpieczone przed rozerwaniem
o obudowy oryginalne danego producenta zasuwy
0 min 3-letni okres gwarancji na catoéc’ produktu
o iloéé i zakresy i érednice zgodnie z formularzem ofertowym zacznik nr 2

. Grupa nr 3 - Lgczniki rurowe, rurowo-koinierzoweI goigczenia koinierzoweI ksztaltki
kolnierzowe oraz kielichowe.
Charakterystyka techniczna:
Dostarczone {qcznikL po’raczenia, kszta’rtki kotnierzowe i kielichowe musza byé zgodne
z normq EN 14525, PN-EN 1563:2012; PN-EN 1092-21999; PN—EN 545:2010; PN-EN
145252005; PN-EN 128422012; PN-EN 681-12002 oraz posiadac’ aprobate
technicznq w przypadku stosowania na rury PVC lub PE. Zaciski zabezpieczajace przed
przesunieciem odpowiednie dla kaidego rodzaju rur na catym obwodzie kielicha, nie
dopuszcza sie; rozmieszczenia naprzemiennego zaciskéw. ciénienie nominalne w
zaleinos’ci ocl zapotrzebowania lub dostepnoéci.

taczniki ru rowe, rurowo-kolnierzowe dla rur ieliwnych. stalowych, AC, PE i PCV
ociénienie nominalne PN 10 Iub PN16; w zaleinos’ci od potrzeb zamawiajacego /
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0 korpus wykonany z ieliwa sferoidalnego 666 400;
o pierécienie zabezpieczajace wykonane ze stali zabezpieczonej przed korozja;
o ko’mierze zwymiaroWane zgodnie z PN-EN1092-2;
o elastyczne elementy uszczelnienia;
o zabezpieczenie antykorozyjne (wewnqtrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie 2ywicq

epoksydowq w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakos’ci i odbioru
wynikajqcymi ze znaku, jakos’ci RAL lub dokument réwnowainy potwierdzajqcy
wykonanie zgodnoéci badar'i powiok, procesu produkcji i uiytych materiaiéw oraz
ciagioéci wykonywania badafi przy produkcji armatury.

o kompensacja odchylenia osi rur w zakresie min 8°.
0 pieréciefi dociskowy z 2ywicy POM wraz z zabezpieczeniem przed przesunieciem,

wykonanym ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie
os'ruby montaiowe blokowane umoZliwiajqce montaijednym kluczem, ze stali

nierdzewnej i moiliwos’cia obrotu 0 180°
0 min 3-letni okres gwarancji na caios'c’ produktu
o iloéé i zakresy i érednice zgodnie z formularzem ofertowym zacznik nr 3

3.2. Kolnierze dla rur ieliwnych i stalowych, zabezpieczone przed przesunieciem
o cis’nienie nominalne PN16;
o materiai: ieliwo sferoidalne 666 400;
0 zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnqtrzipoprzez pokrywanie iywica

epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaieceniami, jakoéci i odbioru
wynikajqcymi ze znaku, jakoéci RAL lub dokument réwnowainy potwierdzajacy
wykonanie zgodnos’ci badafi powiok, procesu produkcji i uiytych materiaiéw oraz
ciag’tos’ci wykonywania badar’i przy produkcji armatury.

o uszczelki z elastomeru, dopuszczonego do kontaktu z wodq pitna.
0 min 3-letni okres gwarancji na caioéé produktu
o iloéc’ i zakresy i s’rednice zgodnie z formularzem ofertowym zai‘qcznik nr 3

3.3. Koinierze dla rur AC
0 ciénienie nominalne PN10/16;;
o materia’r: 2eliwo sferoidalne 666 400;
o zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnqtrz) poprzez pokrywanie iywica

epoksydowq w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakos’ci i odbioru
wynikajacymi ze znaku, jakoéci RAL lub dokument réwnowainy potwierdzajqcy
wykonanie zgodnos’ci badar’i powiok, procesu produkcji i uiytych materia’réw oraz
ciqgios’ci wykonywania badafi przy produkcji armatury.

o uszczelki z elastomeru, dopuszczonego do kont‘aktu z wodq pitnq.
0 min 3-letni okres gwarancji na caios’é produktu
o iloéé i zakresy i érednice zgodnie z formularzem ofertowym zacznik nr 3

3.4. Ksztaitki ieliwne koinierzowe
o materiai: ieliwo sferoidalne;
o zabezpieczenie antykorozyjne: wewnatrz i zewnatrz iywica epoksydowa w

technologii fluidyzacyjnej;
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- grubos’é warstwy zabezpieczajacej 250 pm;
0 owiercenia koinierzy zgodnie z PN-EN1092-2.
o ciénienie nominalne PN10/16;
o korpus z 2e|iwa sferoidalnego
o zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnqtrz) poprzez pokrywanie iywica

epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakoéci i odbioru
wynikajacymi ze znaku, jakoéci RAL lub dokument réwnowainy potwierdzajacy
wykonanie zgodnos’ci badar’i powiok, procesu produkcji i uiytych materiaiéw oraz
ciqgios'ci wykonywania badar'i przy produkcji armatury.

- koinierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2
0 min 3-Ietni okres gwarancji na caioéc’: produktu
o iloéé i zakresy i érednice zgodnie z formula rzem ofertowym zalqcznik nr 3

Ksztaitki kielichowe do rur PE i PVC, zabezpieczone przed przesunieciem
ociénienie nominalne PN10/16;
o korpus i pierécier’i dociskowy z 2eliwa sferoidalnego
o zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie flywicq

epoksydowq w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakoéci i odbioru
wynikajacymi ze znaku, jakos’ci RAL lub dokument réwnowainy potwierdzajqcy
wykonanie zgodnoéci badar'i powiok, procesu produkcji i uiytych materiaiéw oraz
ciagioéci wykonywania badar'i przy produkcji armatury.

o koinierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN—EN1092-2
o uszczelka wargowa oraz uszczelka piaska z elastomeru dopuszczonego do kontaktu

z woda pitnq
o pierécieri zaciskowy 2 M5 58
o éruby nierdzewne
o poiqczenie wytrzymaie na rozciaganie
otuieje wzmacniajqce ze stali nierdzewne]
0 min 3~Ietni okres gwarancji na caioéc’ produktu
o iloéé i zakresy i s’rednice zgodnie z formularzem ofertowym zalqcznik nr 3

Koinierze dla rur PE i PVC, zabezpieczone przed przesunieciem
o cis’nienie nominalne PN10/16;
o korpus i pierécier’l dociskowy z 2eliwa sferoidalnego
o zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnqtrz) poprzez pokrywanie iywica

epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakoéci i odbioru
- wynikajacymi ze znaku, jakos’ci RAL lub dokument réwnowainy potwierdzajqcy

wykonanie zgodnoéci badar'i powiok, procesu produkcji i uiytych materia’réw oraz
ciqgioéci wykonywania badari przy produkcji armatury.

o ko’mierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2
o uszczelka wargowa oraz uszczelka piaska z elastomeru zintegrowana z koinierzem

dopuszczonego do kontaktu z woda pitnq
o piers’cier'i zaciskowy 2 Ms 58
o éruby nierdzewne
otuleje wzmacniajqce ze stali nierdzewne]
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o poiqczenie wytrzymaie na rozciaganie
0 min 3-Ietni okres gwarancji na caios’é produktu
o iloéc’ i zakresy i s’rednice zgodnie z formularzem ofertowym zacznik nr 3

. Gruga nr 4 - Zasum do przylgczy domowych wraz z ogaskami do nawiercania.

Charakterystyka techniczna:
Dostarczona armatura musi byé zgodna z norma PN-EN 1074-2:2002 +A1; PN—EN
10226-122006; PN-EN 1563:2012; PN-EN ISO 228-122005; PN-EN 545:2010 oraz
posiadat’: aprobate technicznq w przypadku stosowania na rury PVC lub PE

‘ Armatura, akcesoria, przycza muszq byc’ wyprodukowana przez jednego
producenta, zapewniajac kompatybilnos’é poiaczer’n, rozwiazafi bez
stosowania dodatkowych materiaiéw (nie wlicza sie materiafow pomocniczych
takich jak pasta, pakuiy, pokost, itp.), celem wykonania w’raczenia dla przyiqcza
domowego z wy’iaczeniem skrzynek do zasuw. Opaska do nawiercania rur PE i PVC
musi przylegaé cala swoja powierzchniq do rury. Obudowy musza zapewniaé
wieloletniq identyfikacje rodzaju zasuwy od strony skrzynki. Minimalna érednica
porywy skrzynki 150 mm.

Zasuwy i zawory kqtowe do przyiqczy domowych wykonane z iywicy POM:
ocis’nienie nominalne PN10/16;;
o giadki przelot bez gniazda;
o miekko uszczelniajqcy klin wykonany z metalu kolorowego, Ms 58 (lub

réwnowaine), pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitna;
o korpus i pokrywa wykonane z iywicy POM;
o wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem
o uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring;
o zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona—uszczelka zwrotna;
o przycze érubowe do obudowy lub inne zapewniajace sztywne pofaczenie obudowy

z korpusem i przedostawaniem sie piasku do wnetrza obudowy
o obudowy oryginalne danego producenta zasuwy;
ozawleczka mocujaca nasade ze stali nierdzewnej;
o klasa szczelnos’ci A;
0 min 3~|etni okres gwarancji na caioéé produktu
o ilos’é i zakresy i érednice zgodnie z formularzem ofertowym zalqczm‘k nr 4

Zasuwy i zawory kqtowe do przyiqczy domowych ieliwne
ociénienie nominalne PN10/16;
- zgodne z norma PN-EN 1074-2
0 giadki przelot bez gniazda; ‘
o miekko uszczelniajacy klin wykonany z metalu kolorowego, Ms 58 (lub

réwnowaine);
o pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodq pitna;
o korpus i pokrywa wykonane z 2eliwa 666400;
0 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4162 2 walcowanym polerowanym

gwintem;
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o uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring zewnetrzne uszczeinienie
wrzeciona-uszczelka zwrotna;

- éruby iqczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowq
zabezpieczenie antykorozyjne (wewnqtrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie iywica
epoksydowq w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakoéci i odbioru
wynikajacymi ze znaku, jakos’ci RAL lub dokument réwnowainy potwierdzajqcy
wykonanie zgodnos’ci badar’i powiok, procesu produkcji i uiytych materiaiow oraz
ciqgioéci wykonywania badar'i przy produkcji armatury.

o przyiqcze érubowe do obudowy lub inne zapewniajace sztywne poiqczenie obudowy
z korpusem i przedostawaniem sie piasku do wnetrza obudowy
- obudowy sztywne i teleskopowe,
o obudowy oryginalne danego producenta zasuwy;
o zawleczka mocujqca nasade ze stali nierdzewnej;
o klasa szCzelnoéci A;
0 min 3-Ietni okres gwarancji ha caioéé produktu
o iloéé i zakresy i s'rednice zgodnie z formularzem ofertowym zaczm'k nr 4

4.3. Opaski do nawiercania dla rur PE i PCV
o korpus wykonany z ieliwa sferoidalnego 666400;
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnqtrz i zewnqtrz) poprzez pokrywanie iywicq

epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakoéci i odbioru
wynikajacymi ze znaku, jakos’ci RAL lub dokument réwnowainy potwierdzajacy
wykonanie zgodnoéci badar'i pow’rok, procesu produkcji i uiytych materiaiéw oraz
ciagioéci wykonywania badar’i przy produkcji armatury.

- éruby, nakretki i podkiadki wykonane ze stali nierdzewnej;
o uszczelka w klejona w korpus opaski;
o uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodq pitnq;
o z odejs’ciem gwintowanym lub koinierzowym
oopaski z odcieciem i bez;
0 min 3-letni okres gwarancji na caios'é produktu
o iloéé i zakresy i érednice zgodnie z formularzem ofertowym zalqcznik nr 4

4.4. Opaski do nawiercania dla rur ieliwnych i stalowych
o ciénienie nominalne PN10/16;;
o korpus wykonany z 2eliwa sferoidalnego 666400;
0 zabezpieczenie antykorozyjne (wewnqtrz i zewnqtrz) poprzez pokrywanie 2ywicq

epoksydowq w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakoéci i odbioru
wynikajacymi ze znaku, jakos’ci RAL lub dokument réwnowainy potwierdzajqcy
wykonanie zgodnos’ci badar’i powiok, procesu produkcji i uiytych materiaiéw oraz
ciqgioéci wykonywania badafi przy produkcji armatuw.

otaéma i éruby wykonane ze stali nierdzewnej;
o nakretki wykonane ze stali nierdzewnej;
o uszczelka siodiowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda

pitnq
z odejéciem gwintowa nym lub koinierzowym

0 min 3-Ietni okres gwarancji na caioéé produktu
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o iloéé i zakresy i s'rednice zgodnie z formularzem ofertowym zalqcznik M4

4.5. Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw do przyiaczy domowych
Oieb do klucza wykonany z 2e|iwa sferoidalnego
otrzpieri o pe’mym przekroju o kwadracie 14 mm i rura do klucza wykonane ze stali St

37-2 ocynkowanej ogniowo
- przejs’cie preta przez gérnq pokrywe uszczelniajaca obudowy zabezpieczajqce przed

przedostawaniem sic; zanieczyszczeri
o rura przesuwna i ochronna wykonana 2 PE
0 nasada wrzeciona wykonana z ieliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z

réwna gruboécia s’cianki na ca’rym obwodzie
- poiqczenie zasuwy z obudowa za pomoca przyiqczenia érubowego znajdujacego sie

na rurze ochronnej obudowy
0 min 3—letni okres gwarancji na ca’roéc’ produktu
- iloéé i zakresy i s’rednice zgodnie z formularzem ofertowym zalqcznik nr 4

5. G_rqpa nr 5 - Hvdrantv godziemne i nadziemne wraz z wvgosaieniem.
Charakterystyka techniczna:
Hydranty zgodne z norma PN—EN 14384; PN—EN 1092-2:1999; PN-M-51024:1991;
PN-M-51038:1991; PN-EN 1074-1:'2000; PN-EN 6814:2002; PN-EN 1074-22000;
PN-EN 1074-62004; PN-EN 736-2; PN¢EN 143392009;

5.1. Hydranty nadziemne suche z organem zamykajacym swobodnym, zgodny 2
normal PN-EN 14384 w zakresie minimalnych wymagar'l Zamawiajqcego
dotyczacych:
ocis’nienie robocze max. 16 bar
0dwie nasady boczne typ B (75mm)
0 caios’é wykonana z materia’téw odpornych na korozje wraz z elementami iaczqcymi,

klinujqcymi, zabezpieczajqcymi itd.
o giowica z 2eliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400, epoksydowana, wraz z dodatkowa

zewnetrznq powioka proszkowa na bazie poliestrowej - odporna na
promieniowanie UV
- uszczelnienie typu O-ring z gumy EPDM,
o kolumna niedzielona, stalowa ze stali min St37, ze wszystkich stron ocynkowana

ogniowo wraz z zewnetrzna dwuskiadnikowa powiokq poliuretanowq,
zabezpieczone antykorozyjnie (wewnqtrz i zewnqtrz), grubos’é powioki 250 um lub
ze stali nierdzewnej min. 1.4301

otrzpier'i ze stali nierdzewnej min. 1.4301
0 grzybek wymienny zamykajqcy min. EN-GJS-400, pokryty caikowicie powioka

elastomerowq
o zawér napowietrzajqcy z mosiadzu niskooiowiowego, zabudowany w giowicy

hydrantu
o uszczelnienie wrzeciona za pomoca uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich

stron w materiale odpornym na korozjg
- koinierz zgodny z PN~EN 1092-2 PN16
o samoczynne odwodnienie dziafajace tylko przy pefnym zamknieciu hydrantu,
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wspéiczynnik Kv min. 140 m3/h,
krar'icowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu
wymiana wszystkich czes’ci wewnetrznych bez koniecznoéci odkopywania hydrantu
dodatkowe zamkniecie w postaci kuli z tworzywa, wewnetrzna budowa
komérkowa

o wrzeciono ze stali nierdzewnej min. 1.4021
- odwodnienie o s’rednicy min. 3/8” 2 moiliwoécia podiaczenia rury odwadniajacej i

odprowadzeniem wody z terenéw mocno nawodnionych
o hydrant przeciwpoiarowy suchy zabezpieczony przed ciénieniowym wypiywem

wody z odwodnienia
’ratwy montai poprzez luiny koinierz oraz zintegrowana uszczelke
min. 3-Ietni okres gwarancji na caios’é produktu wraz z powiokami
kolor czerwony
ilos’é i zakresy i érednice zgodnie z formularzem ofertowym zaczm'k nr 5

5.2. Hydranty podziemne suche z organem zamykajacym sWobodnvm, zgodny z
norma PN-EN 14339 w zakresie minimalnych wymagafi Zamawiajacego
dotyczacych:
1» ciénienie robocze max. 16 bar
0 wykonanie zgodnie z norma PN-EN 14339
0 caios’é wykonana z materiaiéw odpornych na korozje wraz z elementami

iaczacymi, klinujacymi, zabezpieczajacymi itd.
o giowica, uchwyt kiowy, stopa, kolumna z 2eliwa sferoidalnego min. EN—GJS-400,

epoksydowane
wrzeciono ze stali nierdzewnej min. 1.4021
trzpier’l wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4301
kaptur ochronny 2 PE
tiok uszczelniajqcy z ieliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 z nawulkanizowana
powioka eiastomerowa, dopuszczona do kontaktu z woda pitna
uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone w materiale odpornym na korozje

o hydrant przeciwpoiarowy suchy zabezpieczony przed cis’nieniowym wypiywem
wody z odwodnienia

o odwodnienie o s'rednicy min. 3/8" 2 moiliwoécia podiaczenia rury odwadniajacej i
odprowadzenie wody z terenéw mocno nawodnionych

o dodatkowe zamkniecie w postaci kuli z tworzywa, wewnetrzna budowa
komérkowa
samoczynne odwodnienie dzia’rajace tylko przy peinym zamknigciu hydrantu,
wspéiczynnik KV min. 100 m3/h,
koinierz zgodnie 2 EN 1092-2 PN16
min 3-letni okres gwarancji na ca’roéé produktu wraz z powiokami
iloéé i zakresy i s’rednice zgodnie z formularzem ofertowym zacznik nr 5

5.3. Kolana stopowe:
oieliwo sferoidalne min. EN-GJS—400;
o ubezpieczenie antykordzyjne: wewnatrz i zewnatrz iywica epoksydowa

o gruboéé warstwy zabezpieczajacej 250 pm;
ociénienie nominalne PN10/16;
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o ko’mierze zgodnie z PN-EN1092-2
o iloéé i zakresy i érednice zgodnie z formularzem ofertowym zacznik nr 5

6.

6.10

Warunki dodatkowe.

Proponowany przez Wykonawca przedmiot zaméwienia, musi spetniaé
nastepujace wymagania: .
a) odpowiadaé wszystkim cechom okreélonym w specyfikacji warunkach

zamowienia;

6.2.

b) byé fabrycznie nowym;
c) byc’ oznakowanym i posiadac’ deklaracje zgodnos’ci producenta wyrobu z normami
wystawionq przez producenta;
d) posiadac’ aktualne atesty Paristwowego Zakiadu Higieny dopuszczajace do montaiu

na rurociagach wody pitnej;
e) posiadac’ gwarancje na cafy przedmiot zméwienia, co najmniej 36 miesiecy od daty
odbioru.
f) armatura oferowana w obrqbie jednej grupy ww. przedmiotu zaméwienia musi byé
wyprodukowana przez jednego producenta.
g) Wykonawca zaiaczy do oferty karty katalogowe produktow wraz z dokumentami:

- Dokument stanowiacy ubezpieczenie 0C produktu Producenta
- Dokument potwierdzajqcy cechy techniczne (karta katalogowa)
- Atest higieniczny
- Krajowa Deklaracje Wias’ciwos’ci zgodna 2 PN — EN
- lnstrukcje obs’tugi i montaiu zaczone do oferty oraz dostarczane w kaidej
partii dostarczonego asortymentu
- Swiadectwo nadania znaku jakos’ci RAL lub dokument réwnowainy
potwierdzajqcy wykonanie zgodnos’ci badar’1 powfok, procesu produkcji i
uiytych materia’téw oraz ciagfoéci wykonywania badafi przy produkcji
armatury.
- aprobata techniczna
- potwierdzone badanie hydrantu przez CNBOP
- instrukcje montaiu wjezyku polskim

h) maksymalny czas dostawy do 24 godzin przez 7 dni w tygodniu dla caiej armatury,
i) wykonawca zapewni oprogramowanie umoiliwiajqce state} weryfikac zapaséw(
online) stanow magazynowych i rozchodéw wyrobow Wykonawcy, zabezpieczone w
login, hasfo— w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy na dostawy. Staiy
podglqd do stanéw magazynowych wyrobéw Wykonawcy, ktére znajdujq sie na
magazynie giéwnym Wykonawcy. Oprogramowanie umoiliwi réwniei skfadanie
zaméwier’l online, podglad stanow magazynowych u Zamawiajacego, stafy dostep do
archiwalnych faktur i zaméwiefi.
j) minimalny termin piatnoéci 90 dni
k) po up+ywie 7 dni od podpisania umowy. Zamawiajqcy umoiliwi Wykonawcy
magazynowanie armatury na podstawie odrqbnej umowy o magazyn regionalny.
Odpowiedzialnoéé wykonawcy z tytuiu gwarancji, obejmuje:
a) okres gwarancji na dostarczone wyroby, co najmniej 36 miesiecy od datyjego

odbioru przez Zamawiajqcego, lecz nie wiecej nii 120 miesiecy
b) gwarancja udzielana bedzie na cafy wyréb
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c) odpowiedzialnos’c’ z tytufu gwarancji obejmuje wady powstafe z przyczyn tkwiqcych
w materiale u2ytym do produkcji;

d) armatura z uszkodzona powfoka antykorozyjna podczas transportu nie bedzie
odbierana przez Zamawiajacego, a koszt zwrotu, wymiany i transportu pokryje
oferent ‘
e) serwis gwarancyjny powinien zapewnié:
— dostawe zamiennego wyrobu wolnego od usterki/wady w czasie wskazanym w
ofercie na koszt wykonawcy.
— usuniecia usterki/wady wyrobu w czasie wskazanym w ofercie na koszt wykonawcy

6.3. Wykonawca zobowiqzany jest do utworzenia w Spéice ,,Magazynu regionalnego" dla
iloéci armatury wyszczegélnionej w formularzu cenowym na okres trwania umowy.
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Zaiqcznik nr 1 do SWZ

Koiobrzeg dnia 01.2022 r.

beina nazwa wykonawcy
...............................................................

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

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

Nr NIP .....................................................
nrtelefonu ..............................................
osoba do kontaktu............
adres e-maii: ..........................................

,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja"
Spéika z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujac do ogioszenia o prowadzonym postepowaniu na
"Sukcesmna dostawa armaturv wodocijgowei” Postegowanie nr 1ITE12022

1. Oferujemy dostawe ww. towaru w iloéciach i w sposéb okreslony w SWZ i umowie oraz formularzu
cenowym, w okresie 2 lat Iiczgc od dnia zawarcia umom.

Oferujemy wykonanie dostaw okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SW2), projekcie
umowy oraz opisie przedmiotu”zaméwienia za wynagrodzeniem
w cenie: .zi netto + naleZny podatek VAT =tj.
............................. mbrutto,
Siownie brutto zi.........

w tym:

a) Grupa nr 1: .........................................zi+ 23% VAT, razem ....................................zi
Udzielamy gwarancji na okres okreélony w miesiacach od daty dostawy -

b) Grupa nr2..........................................zi+ 23% VAT, razem. . zi
Udzielamy gwarancji na okres okreslony w miesiacach od daty dostawy -

c) Grupa nr3.........................................zi+23% VAT razem. .. . zi
Udzielamy gwarancji na okres okreéiony w miesiajcach od daty dostawy - .. ..

d) Grupa nr4.........................................zi+23% VAT razem .. zi
Udzielamy gwarancji na okres okreslony w miesiqcach od daty dostawy - .....................

e) Grupa nr5.........................................zi+ 23% VAT, razem. .. zi
Udzielamy gwarancji na okres okreslony w miesiacach od daty dostawy - .

2.Gwarantujemy usiuge, - serwisu gwarancyjnego w iloéci , okreéiona w dniach. 0d
daty zawiadomienia Wykonawcy — wymiana produktu.
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Powyisza cena uwzglednia nastepujqce koszty:

a) utworzenia w Spotce ,,magazynu regionalnego” iloéci armatury wyszczegolnionej w formularzu

oferty dla kazdej grupy zaméwienia.

b) dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby utworzonego magazynu Spc’Hki — ul. Artyleryjska 3,

78-100 Kmobrzeg.

2. Zobowiazujemy sie do zapiaty Zamawiajqcemu om dzieriawnei za Qomieszczenia

magazynowe zorganizowane przez strony, w wysokoéci: . .. ..z+ netto za okres 1 roku

3. Oferujemy czas dostawy w ciqgu ...............godz. Iiczqc od zgloszenia przez Zamawiajqcego
zapotrzebowania na okreélonq partie towaru (* nie d’mZej niz 24 godziny).
Uséuge serwisu gwarancyjnego zobowiqzujemy sic: wykonaé w wyznaczonym terminie.
Oéwiadczamy, Ze uwaZamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas do dnia 15.02.2022 r..
Dostawy objete zamowieniem zamierzamy wykonaé sami.
Oéwiadczamy. 2e zawarty w SWZ projekt umowy zosta¥ przez nas zaakceptowany
i zobowiqzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyZej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego.

8. Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu
zamowienia i dysponujemy odpowiednimi zasobami do jego wykonania.

Zaficznikami do niniejszej oferty sa:

74
.0

91
?

podpis osoby /osébl upowaZnionej

* - niepotrzebne skreélié
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Zalqcznik nr 2 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

O§WIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Nawiqzujqc do ogioszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

"Sukcesmna dostawa armatug wodociggowei” Postggowanie nr1ITE12022

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

1. Firma, ktérq reprezentujemy nie wyrzadzfla szkody, nie wykonujac zaméwienia lub
wykonujqc je nienaleZycie. a szkoda ta zostata stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére
uprawomocnifo sit: w okresie 3 Sat przed wszczeciem niniejszego postepowania.

2. W stosunku do Firmy, ktOra reprezentujemy nie otwarto likwidacji. ani nie ogtoszono
upadloéci, z wytkiem sytuacji, gdy po ogtoszeniu upadtoéci doszio do zawarcia uk+adu
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli ukfad ten nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje matku upad¥ego.

3. Firma, ktérq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkow, optat lub sk¥adek na
ubezpieczenia spo#eczne lub zdrowotne, z wytkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, rozloZenia na raty zaleg%ych ptatnoéci lub wstrzymania
w cabéci wykonania decyzji w#aéciwego 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 lub inne przestepstwo popeMione w celu osiqgniecia korzyéci majatkowych,
a tak2e za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziaJu w zorganizowanej grupie albo
zwiqzku majqcych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego

5. W stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy Sad nie orzekJ zakazu ubiegania sie
o zaméwienia na podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotow zbiorowych za czyny
zabronione pod groz'ba kary.

6. Nie jesteémy powiazani kapitaiowo lub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnosci na:

a) uczestniczeniu w spoice. jako wspélnik spéiki cywilnej lub spéiki osobowej;
b) pemieniu funkcji czbnka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,

pemomocnika.

.................... , dnia ......01. 2022 r.
(updnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zatqcznik nr 3 do SWZ

................ dnia .........O1.2022 r.
peina nazwa wykonawcy
...............................................................

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

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spéika z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Kdobrzeg

OéWIADCZENIE O SYTUACJI WYKONAWCY

Nawiqzujac do ogioszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

“Sukcesmna dostawa armatum wodociggowei” Postggowanie nr 1I'I'EI2022

Oéwiadczamy, 2e:

Zgodnie z wymogami identycznymi i okreélonymi w art.22 ust.1 ustawy Prawo zaméwiefi publicznych
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — prawo zaméwiefi publicznych (z poin. zm.), oéwiadczam, co
nastgpuje:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania okreélonej dzia’taaSCi lub czynnoéci, jeZeli plzepisy
prawa nak+adaja obowiazek ich posiadania,
Posiadam Ibede posiada+ wiedze i doéwiadczenie niezbedna do wykonania zaméwienia,
Dysponuje/ Dede dysponowa§ odpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia,
Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie przedmiotowego
zaméwienia.

P
5

9
!“

Miejsce i data

podpis osoby Ioséb/ upowaZnionej/nych
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

........... dnia .........01.2022 r.
pema nazwa wykonawcy
...............................................................

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

,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spélka z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Ko¥obrzeg

WYKAZ DOSTAW WYKONAWCY

flSukcesmna dostawa armatug wodociggowei” Postggowanie nr 1ITE12022

Wykaz 2 dostaw armatury wodociqgowej w oparciu o utworzenie .,magazynu regionalnego”.
zrealizowanej w ciagu ostatnich 2 [at (to znaczy zakoficzonych przed uplywem terminu sktadania ofert,
ajez'eli okres prowadzenia dziaalnoéci jest krétszy - w tym okresie).
Koszt realizacji zaméwienia wynosfl nie mniej niz 70% wartoéci oferty sktadanej w niniejszym

postepowaniu.
W niniejszym zafiqczniku naleZy takze padaé date i miejsce wykonywania dostaw oraz odbiorce
dostawy. W zalaczeniu referencje od podmiotéw, na rzecz ktérych Wykonawca zrealizowat
powsze dostawy.

Nazwa i rodzaj zaméwienia wartoéé czas realizacu (nalezy podac _. , . . daty) nazwa I adresI utworzony zamow1ema . Zamawiajacego
Magazyrl regionalny. Wykonawcy poczqtek koniec

Data, miejsce i podpis osoby upowainionej
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Zalqcznik nr 5 do SWZ

pe’ma nazwa wykonawcy
...............................................................

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

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

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

Oéwiadczenie o akceptacji przez wykonawce projektu umowy

Skiadajqc ofertQ w postepowaniu na: ,,Sukcesywna dostawa arrnatury wodociqgowej”
Postepowanie nr 1ITEI2022
oéwiadczamy, 2e:

1. Akceptuje bez zastrzeZer'I projekt umowy przedstawiony w zaaczniku do SW2;
2. Umowe, zobowiazuje sie zawrzeé w miejscu i terminie jakie zostanq wskazane przez
Zamawiajacego.

................................... Dnia 01.2022 r .-.-..L::.‘.'.'.'.::.'-'.‘.'.'—:.'.'.'.'.'.'..'.'.'.'.'.'.£.’......
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PROJEKT UMOWY nr.............
W dniu ......... 2022 r. na podstawie wybranej oferty w ramach postepowania prowadzonego na
zasadach okreélonych Procedure} udzielania zaméwier'I przez MWIK Sp. z o. o. w Koiobrzegu -
Zaiacznik nr 1 do Uchwaiy Nr 134/2019 Zarzadu Spéiki MVWK Sp. z 0.0 w Koiobrzegu z dnia
04.12.2019 r.

Spéikaj ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Spéikq z ograniczonq odpowiedzialnoéciq, 78-100
Koiobrzeg, ul. Artyleryjska 3, wpisanq do rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Koszalinie, IX Wydziai Krajowego Rejestru Sadowego rpod numerem: 0000169262;
NIP: 671-00-12-257; REGON: 330263149.
reprezentowanymi przez:

zwanq da‘iej Zamawiajqcym,
a ......................................................reprezento‘wanalymprzez:

zwanqm dalej Wykonawca,
zostaia zawarta umowa o nastepujqcej treéci:

§ 1.
1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiajacy nabywa sukcesywna dostawe armatury wodociqgowej w

‘ rodzajach zgodnych z opisem przedmiotu zaméwienia i iloéciach wyszczegéinionych w ofercie
Wykonawcy z dnia r. — formularzu cenowym, stanowiqcym integralna czeéé umowy.
2.Wykonawca zobowiazuje sie do utworzenia w Spéice MWIK w Koiobrzegu tzw. ,,magazynu ‘
regionalnego” na dostawe armatury na okres obowiazywania niniejszej umowy.

§ 2.
1. Przedmiot umowy bedzie realizowany w terminie 2 lat od daty podpisania umowy, tj. do dnia

..2023 roku na zasadzie pobrar‘I sukcesywnych z ,,magazynu
regIonalnego okreélonych kazdorazowo potrzebami ilosciowymi przez Zamawiajacego.

2. lloéci wymienione w formularzu cenowym — zaiacznik nr 1 do niniejszej umowy — stanowia
prognoze éredniego zaopatrzenia Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza dostaw asortymentu innego niz opisany i wyszczegéiniony w opisie
przedmiotu zaméwienia iformularzu cenowym.

§ 3.
1. Dostawa asortymentu bedacego przedmiotem Umowy odbywaé sie bedzie w sposéb nastepujacy:

a) dostarczana bedzie przez Wykonawca na wiasny koszt, wiasnym transportem,
b) przedmiot zaméwienia okreélony w § 1 zostanie dostarczony do miejsca skiadowania

utworzonego ,,magazynu regionalnego”. wskazanego przez Zamawiajacego.
2. Przedmiot umowy bedzie dostarczony sukcesywnie po zgtoszeniu zapotrzebowania,e-

maIl tj. iloéci i rodzaju towaru w czasie do........godz. od zgioszenia .
3. Wykonawca zobowiqzany jest zawiadomié osobe wymieniona w § 4 ust. 3 niniejszej umowyr

o dacie i godzinie dostawy danej partii towaru.
§ 4.

1. Odbiér partii asortymentu stanowiacego przedmiot umowy musi byé potwierdzony przez osobe
wymieniona w § 4 ust. 3 niniejszej umowy.

2. Potwierdzenie winno odbyé sie na druku o treéci: ,,Potwierdzam dostawe — wymienic’: asortyment
orazlpodpis osoby przyjmujqcej —jak wyZej.

3. Do koordynacji caioéci spraw zwiazanych z niniejszej umowa Zamawiajqcy wyznacza
Pana Krzysztof Linkiewiczi, kier. Dz. TE; tel. 094...
e-mail..

4. Do koordynacji caioéci spraw zwiazanych z niniejszej umowa Wykonawca wyznacza
ptel. .
e-mail...................
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5. Wykonawca zobowiqzany jest dostarczyé wraz z przedmiotem umowy nastepujqce dokumenty:

A.
.N

- Dokument stanowiacy ubezpieczenie OC'produktu Producenta
- Dokument potwierdzajacy cechy techniczne (karta katalogowa)
- Atest higieniczny _
- Krajowa Deklaracje Wiaéciwoéci zgodna 2 PN — EN
- lnstrukcje obsiugi i montaZu zaiaczone do oferty oraz dostarczane w kazdej partii

dostarczonego asortymentu
- Swiadectwo nadania znaku jakoéci RAL lub dokument rOwnowaZny potwierdzajacy
wykonanie zgodnoéoi badar'i powiok, procesu produkcji i uZytych materiaiéw oraz
ciqgioéci wykonywania badar‘l przy produkcji armatui‘y.

- aprobata techniczna ,
- potwierdzone badanie hydrantu przez CNBOP
- instrukcje montaZu wjezyku polskim

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na dostarczony produkt i ochrono antykorozyjnq w iloéci
...........miesiecy 0d daty dostarczenia produktu do Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiqzuje sis; do wymiany wadliwego produktu na nowy w terminie od
zawiadomienia o wadzie produktu.

§e.
. Za wykonanie przedmiotu umowy okreélonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

maksymalne w kwocie zi netto + 23% VAT tj. zi brutto. (siownie: ziotych
00/100) zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia... ....2022 r.
Zamawiajqcy zastrzega sobie moZliwoéé zaméwienia mniejszej iioéci towaréw bez naliczania kar.
Faktury VAT Wykonawcy, potwierdzone w sposéb zgodny 2 § 4 ust. 1 beda dla Zamawiajacego
podstawa do dokonywania piatnoéci za dostarczona partie towaru.
KaZdorazowo zapiata naleZnoéci nastapi przelewem. na konto Wykonawcy podane na fakturze,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajqcego, prawidiowo wystawionej faktury
VAT
Za date zapiaty naleZnosci uwa2a sie date, wysiania przelewu bankowego przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest piatnikiem VAT i upowaZnia Wykonawca do wystawienia faktury VAT bez
podpisu upowaZnionego przedstawiciela Zamawiajacego.

§ 7.
Strony zastrzegaja kary umowne naliczane od caiego wynagrodzenia umownego brutto
okreélonego w § 6 ust. 1, i nazywanego niZej "wynagrodzeniem", w nastepujacych wypadkach i
wysokoéciach:

1.Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kare umownq:
a) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy - w wysokoéci 10%

wynagrodzenia ,
b) za zwioke w usunieciu wadlusterek stwierdzonych w okresie gwarancji — w wysokoéci 0,2%

wynagrodzenia za kazda rozpoczeta dobe zwioki liczona od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad/usterek,

c) za przekroczenie terminu czasu wymiany okreélonego w § 5 ust.2 — w wysokoéci 0.2%
wynagrodzenia za kaZdy rozpoczety dzien zwioki.

d) za przekroczenie terminu czasu dostawy okreéionego w § 3 ust.2 - w wysokoéci 0.2%
wynagrodzenia za kaZda rozpoczetq godzine zwioki. .

2.Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajqcego, przenoszqcego wysokoéé kar
umownych do wysokoéci rzeczywiécie poniesionej szkody.
3. Wykonawca wyraZa zgode na dokonanie przez Zamawiajacego potracenia kar umownych

z faktur wystawionych przez Wykonawce.
4. taczna wysokoéé kar umownych nie moZe przekroczyé 50% wartoéci wynagrodzenia brutto

okreélonego w § 6 ust. 1 umowy.
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§ 8.
Wykonawca przedstawii opiacona polise, OC....... nr ....... ubezpieczenia odpoWiedzialnoéci
cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrzajdzone przez Wykonawce wtrakcie realizacji
zadania, powstaie w zwiazku z realizacja zadania okreélonego w umowie. przy sumie gwarancyjnej
nie mniejszej niz wartoéé zioZonej oferty Wykonawcy na jedno iwszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia

§ 9.
1. NiezaleZnie od wypadkéw wymienionych w treéci Ksiegi Ill tytuiu XV kodeksu cywilnego. ka2dej ze

Stron przysiuguje prawo odstqpienia od umowy w przypadku udowodnionego, raZacego
naruszenia przez druga Strong podstawowych postanowieI’I umowy na zasadach opisanych niZej.

2. Zamawiajacemu przysiuguje prawo odstajpienia od umowy w nastepujajcych sytuacjach:
1)‘ w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujqcej, 2e wykonanie umowy w caioéci

lub w jej czeéci nie Ie2y w interesie publicznym, czego nie mOZna byio przewidzieé w chwili jej
zawarcia,

2) zostanie wszczete postepowanie zmieIzajace do ogioszenia upadioéci, rozwiqzania firmy
Wykonawcy lub zostanie zioiony wniosek o ogioszenie upadiosci Wykonawcy lub oswiadczenie
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 iub przerwie prace i niezwiocznie nie wznowi ich pomimo wezwania Zamawiajqcego.
5) gdy Wykonawca nie realizuje obowiazkéw w zakresie gwarancji i rekojmi, okreélonych w § 5. .

3. Wykonawcy przysiuguje prawo odstapienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw, jez‘eli
Zamawiajacy:
1) odmawia odbioru dostawy iub odmawia podpisania protokoiu odbioru, bez wskazania

uzasadnionej przyczyny,
2) nie wywiazuje sie z obowiazku zapiaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie

jednego miesiaca od upiywu terminu na zapiate faktury, okreéionego w niniejszej umowie.
4. Oéwiadczenie o odstqpieniu od umowy naleZy zioiyé drugiej stronie w formie pisemnej pod

rygorem niewaZnoéci- oSwiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie oraz
musi byé zioZone nie pozniej niz w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych 0d daty powziecia
przez Strong wiadomoéci o wystqpieniu okolicznoéci opisanych w § 9.

5. Odstqpienie od umowy nie skutkuje niewaznoscia postanowieI’I umowy w zakresie odpowiedziainoéci
Stron za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie przedmiotu umowy, opisanych w § 7 umowy.

§ 10.
Zmiana postanowier'I zawartej umowy lub ktéregokolwiek z zaiacznikéw, stanowiejcych integralnq
czeéé niniejszej umowy - moZe nastapic za zgodq obu stron, wyraZonq na piémie w formie aneksu
do umowy, pod rygorem niewainoéci.

§ 11.
Ewentualne spory, ktére moga wyniknqé na tle wykonania postanowier’I umowy strony poddajq
rozstrzygnieciom w drodze rokowaI‘I. W razie braku moZliwoéci polubownego rozwiqzania sporéw,
bedq one rotrzygane przez Sad GoSpodarczy wiaéciwy dla Zamawiajacego.

§ 12.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie postanowienia Kodeksu
cywilnego.

§ 13.
Umowg niniejszq spOIzadzono w dwéch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym dia kaZdej ze
stron.
Zaiqczniki: Formularz cenowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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PROJEKT UMOWY — Magazyn regionalny

W dniu 2022 r. na podstawie wybranej oferty w ramach postepowania prowadzonego
na zasadach okreélonych Procedura udzielania zaméwiefi przez MWiK Sp. z o. 0. w Ko10brzegu -
Zakacznik nr 1 do Uchwa1y Nr 134/2019 Zarzadu Spélki MWIK Sp. z 0.0. w Ko+obrzegu z dnia
04.12.2019 r. ' ‘

Sptflka ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spélka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq,
78-100 Koiobrzeg, ul. Artyleryjska 3, wpisana do rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Koszalinie, IX Wydzia1 Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem: 0000169262; NIP:
671 -00-1 2-257; REGON: 330263149.
reprezentowanq przez:

zwanq dalej Zamawiajacym, zwana w dalszej czeéci .,MWiK” Sp. z 0.0.

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

reprezentowanq przez:

zwana w dalszej czeéci ,Dostawca” strony postanawiajq co nastepuje:

1. PrzedmiOtem niniejszej umowy jest wsp61praca stron na zasadach obopolnych korzyéci poprzez
zorganizowanie i prowadzenie ..Magazynu Regionalnego” na terenie baza Spétki MWIK w
Ko10brzegu w okresie 0d .............................. do ...................................

2. Poprzez ,,Magazyn Regionalny" rozumie sie powierzchnie magazynowe zorganizowane przez
strony umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Wynagrodzenie za obs1uge i prowadzenie magazynu regionatnego Dostawca ureguluje odrebnq
umowq — zleceniem zawarta z magazynierem.

. §2
1. ,,MWiK” Sp. z 0.0. wydzierZawia Dostawcy powierzchnie magazynowa przeznaczona na ,,Magazyn

Regionalny", w ktérym na mocy niniejszej umowy znajdowaé sic-3 beda wyroby wyszczegélnione w
ofercie na ,,Sukcesmna dostawa armatum wodociggowei” Gruga nr........postepowanie nr
1ITEI2022 na terenie bazy Sp01ki MVVIK w Kotobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3.

2. Strony ustalaja opiate dzierZawna w wysokoéci: = ............. zl netto + VAT = .....(s10wnie:
..... 00/100) za okres kazdego roku, piatnq z géry za kaZdy rozpoczety rok w terminie 30 dni 0d
dnia otrzymania przez Dostawce prawid’towo wystawionej faktury VAT.

3. Przez powierzchnie magazynowa przeznaczona na ,,Magazyn Regionalny" naleZy rozumieé
pomieszczenie w magazynie Spétki MVWK oznaczone napisem:
,,Magazyn regionalny (nazwa Dostawcy)"

§3
1. ,MWiK" Sp. z 0.0. zobowiqzuje sie do prawid’rowego sk1adowania i transportowania powierzonych

wyrobéw, w sposob uniemozliwiajqcy utrate ich wartoéci uZytkowej.
2. UpowaZnieni pracownicy Dostawcy maja prawo do sprawdzania sposobu przechowywania oraz

stanu i iloéci armatury. Z kazdej kontroli sporzqdzony bedzie stosowny protokéi podpisywany przez
przedstawicieli Stron.

§4
Wykonawca zapewni i dostarczy oprogramowanie umozliwiajqce sta1a weryfikacje zapaséw (
online) stanéw magazynowych i rozchodéw wyrobéw Wykonawcy, zabezpieczone w login, hasto- w
terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy
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§5
Strony uzgadniaja nastepujace zasady realizacji dostaw przez do ,,Magazynu regionalnego”:
1. Dostawca" dostarczy do magazynu Masnym staraniem i na wTasny koszt armature w asortymencie

i iloéci uzgodnionej przez obie strony i wyszczegélnionej w formularzu cenowym dla danej Grupy
,,Wykonawcy” postepowania nr 1/TE/2022. _

2. Dostawy przekazywane beda na podstawie dokumentu MM (przesuniecia miedzymagazynowego).
3. Dostawca bedzie uzupemiaé armature zgodnie ze noszonym przez ,,MWiK” Sp. z 0.0. pisemnym

zapotrzebowaniem. '
4. Dokument MM musi zostaé potwierdzony przez przyjmujacego towar i przesTany do Dostawcy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnoéci iloéciowych czy jakoéciowych naleiy zgtosié je do
Dostawcy nie poiniej niz w nastepnym dniu roboczym p0 dniu otrzymania towaru.

5. Wydanie armatury z ,,Magazynu regionalnego” odbywaé sie bedzie na podstawie dokumenfu
wydania Rw. W dniu wydania towaru z ,,Magazynu Regionalnego” ,,MWiK” Sp. z 0.0. powiadamia
o wydaniu ”Dostawca", ktéry wystawia dla ,,MWiK" Sp. z 0.0. fakture VAT, oznaczajqc jako date
sprzedaZy dziefi powiadomienia.
Kopie faktury Dostawca przeéle drogq elektronicznq a oryginaT poczta.

7. Strony ustalaja termin pTatnoéci dla faktur VAT wystawianych przez Dostawca z ,,Magazynu
regionalnego” na 30 dni 0d dnia doreczenia do ,,MWiK" Sp. z 0.0. wystawionej faktury VAT.

§6
1. Do momentu wystawienia faktury VAT, przechowywane w ,,Magazynie regionalnym” wyroby

pozostaja w¥asnoéciq Dostawcy.
2. W przypadku stwierdzenia rozbieZnoéci w stanie iloéciowym przechowywanych wyrobéw

(potwierdzonych obustronnie przeprowadzona inwentaryzac) ,,MWiK" Sp. z 0.0. upowaZnia
Dostawce do wystawiania faktury VAT w wysokoéci stwierdzonych niedoboréw.

3. Przepis ustepu poprzedzajqcego nie znajduje zastosowania. w przypadku, gdy rozbieinoéci
w stanie iloéciowym przechowywanych wyrobéw nastapfly z przyczyn od ,,MWiK” Sp. z 0.0.
niezaleZnych, ktérym nie moZna byTo zapobiec.

§7
1. Rozszerzenie asortymentu ,,Magazynu regionalnego” m02e odbyc sie na drodze dwustronnych

ustalefi, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Dostawca moZe w razie koniecznoéci, w obecnoéci SpéTki M\MK, przesunaé towary znajdujace sie

na ,,Magazynie regionalnym" zgodnie z w’rasnymi potrzebami.
3. ,,MWiK" Sp. z 0.0. zobowiazana jest dokonaé zwrotu do Dostawcy towaru niesprzedanego przez

rok od dnia dostarczenia przez Dostawca do ,,Magazynu Regionalnego". Zwrot towaru nastapi na
koszt Dostawcy.

.0"

58
1. Podstawa rozliczeh jest ,,Formularz cenowy" Dostawcy armatury wodociagowej wy+onionego

w postepowaniu nr 1/TE/2022 na okres 2 lat od dnia podpisania umowy przez strony.
Faktury VAT wystawiane beda w zmtych polskich.

3. Cennik armatury (Formularz cenowy Dostawcy) obowiqzujacy w dniu podpisania niniejszej umowy
stanowi zalacznik nr 1.

N

§9
1. Na wyroby sprzedawane z ,,Magazynu Regionalnego” Dostawca udziela gwarancji zgodnie ze

zbZonq oferta.
2. Na wniosek ,,MWiK" Sp. z 0.0. Dostawca sporzqdzi oddzielny dokument gwarancyjny dla

wskazanej partii towaru.

gm
1. KaZda ze stron moZe rozwiazaé umowe z zachowaniem jednomiesiecznego okresu

wypowiedzenia.
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2. Rozwiazanie umowy nie uchyla obowiqzkéw wynikajacych z postanowier'I niniejszej umowy
dotyczacych w szczegélnoéci rozliczeri miedzy stronami iwydania Izeczy.

3. Do korica okresu wypowiedzenia lub w dniu rozwiazania niniejszej umowy strony ustalq,
z zachowaniem formy pisemnej, zasady Iikwidacji nMagazynu regionalnego ” i roziiczenia.

§11

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory mogqce wyniknaé w zwiazku z realizacja niniejszej umowy strony deklarujq
rozwiazywaé poiubownie, w przypadku wyczerpania tej moZIiwoéci poddaja pod rozstrzygniecie
sqdu wiaéciwego dla pozywajacego.

s12 .
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnejrpod rygorem niewaZnoéci.

§13
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiqcych egzempiarzach, po jednym dla kaZdej ze stron.

,,MWiK" Sp. z 0.0. Dostawca


