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,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3. 78-100 Koiobrzeg
SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

1 _ Nazwa postepowania: Usiuga

,,Naprawa i legalizacja wodomierzy do wody zimnej".

Numer postepowania: 3INSI2022
2, specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

Imie i nazwisko: Janusz Kubek Data - 16.03.2022. r.

W3: WW
3_ specyfikacje warunkéw zaméwiénié zatwierdzii pod‘Wzgledem technicznym:

lmie i nazwisko: Marta Politowska - Z-ca kier dziaiu NS Dnia — 16.03.2022. r.
Podpis: [if

4_ specyfikacje warunkéw zamévi‘lienia zatwierdzii:
[mie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy Wfltflkéflé. r.
Podpis: w»

5, specyfikacje warunkéw zamOwienia zatwie‘rdzii:
lmie I nazwisko: Jerzy Mieczkowski - Radca Prawny IfWDnIa/I 1?: ..V, 21.55%?
Podpis: //M

6, specyfikacje, warunkéw zaméwienia iatwieyflzii:

Imie'I nazwisko: Pawei Hryciéw- Prezes Zarzadu . , .._ “/ \DU Dnia -1.B MAR. 2022..r
Podpis: . '3 ” ”

P! {we}ficz'o’w
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Czeéé l SWZ

Rozdziai 1: ZAMA WIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Spoika z ograniczona odpowiedzialnoSciq,

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 Zamawiajqcego,: www.big.mwik.kolobrzeg.pl
1.3. Ogioszenie o wszczeciu postepowania zostaio zamieszczone na stronie internetowej BIP

Zamawiajacego.
1.4. e-mail: przetargi@mwik.koloblzeg.pl,

Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreSlonych

Procedurq udzielania zaméwieh przez MVWK Sp. z o. o. w Koiobrzegu - Zaiqcznik nr 1 do Uchwaiy

Nr 134/2019 Zarzadu Spéiki MVViK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
Nagrawa i legalizacia wodomiegg do wad! zimnei

Rozdzial 4: INFORMACJE OGéLNE 0 POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje. uzupeinienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania

beda przekazywane Wykonawcom.
Forma przekazywania powszych informacji ma forme elektronicznq. Przed terminem skiadania ofert

Mkonawcy winni zapoznac sit-g z treéciq ewentualnych odpowiedzi lub wyjaéniefi albo innymi

wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie sie z caioécia udostepnionych dokumentéw odpowiada

Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte skiada sie w formie pisemnej.
2. Peinomocnictwo do podpisania ofem winno byé doiaczone do oferty, o ile nie wynika

z innych dokumentow zaiaczonych do oferty (np. z odpisu z KRS. zaéwiadczenia o wpisie do

ewidencji dziaialnoéci gospodarczej). Peinomocnictwo winno byé doiapzone w oryginaie 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:

,,Naprawa i Iegalizacja wodomierzy do wody zimnej”.
Postepowanie nr 3INSI2022

NIE OTWIERAé PRZED g,403.2022 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany lub wycofaé zioiona oferte przed upiywem terminu

skiadania ofert.
5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjajkiem informacji stanowiacych tajemnice

przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli Wykonawca

nie p62niej niz w terminie skiadania ofert zastrzegi, 2e nie moga one byé udostepniane.
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Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé cabéci zaméwienia, Oferty z1oZone jako czeéciowe nie beda waZne.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajqcy nie dopuszcza moZliwoéci z1oZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdzial 8: OPIS WARUNKéw UDZIALU w POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKéw:
1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie, Wykonawcy, ktorzy speIniajq nastepujace warunki

dotyczqce:
a) posiadania uprawniel’: do wykonywania okreélonej dzialalnoéci lub czynnoéci, jeZeli ustawy

nak1adaja obowiazek posiadania takich uprawniefi,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencja1em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdziaf 9: INFORMACJA O O§WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIENIA WARUNKOW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:
1. Wykonawca za1qczy nastepujqce dokumenty po’mierdzajqce speinienie warunkéw udziaw

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
1.1. Formularz oferty — za’tacznik nr 1 do SWZ.
1.2. Podpisany Szczegébwy opis przedmiotu zaméwienia - zakacznik nr 2 do SWZ.
1.3. Aktualny odpis z Maéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia1alnoéci

gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajace, 2e zakres jego dziatalnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a takie
wskazujqce osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy — wystawiony nie wczeéniej
m: 6 miesiecy plzed upiywem terminu sk1adania ofert.

1.4. Podpisane Oéwiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania —
za1a1cznik nr 3 do SWZ.

1.5. Pod pisane OSwiadczenie o sytuacji Wykonawcy - zaiqcznik nr 4 do SWZ.
1.6. Zaficzenie do oferty Oéwiadczenie o zawartej umowie z Urzedem Miar w zakresie

legalizacji wodomierzy.

‘ 2. Zamawiajacy za2a1da przedstawienia oryginaJu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
- wtedy. gdy przedstawiona przez Wykonac kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub

bedzie budzié wqtpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mogi sprawdzié jej
prawdziwoéci w inny sposéb.

3. Zamawiajqcy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie 2102yli
dokumentéw potwierdzajqcych spemienie warunkéw udziam w postepowaniu, do uzupemienia
tych dokumentow w okreélonym terminie.

Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
Wykonawcy mogq wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

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

dostarczenia przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajqcego.
2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stak podatku VAT od towardw i ustug zgodna z ustawa

o podatku VAT i podatku akcyzowym.
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Rozdzial 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty speiniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zJoZone przez Wykonawcéw
nie podlegajqcych wykluczeniu, beda oceniane wedtug poniZSzych kryteriéw i wag:

Cena Oferty — 100%

W tym kryterium oferta mole uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji koflcowej ‘l pkL

Sposéb dokonywania oceny wg wzoru:
C = On : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn - cena najniisza,
Cb — cena badana

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiqzania Wykonawcy z’roZonq oferta jest okreélony do dnia 30.04.2022 r. Bieg terminu
rozpoczyna sie wraz z up+ywem terminu sk’radania ofert.
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ROZDZIAL 15: MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT:
Miejsce: Punkt Obsjugi Klienta ”Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji" Sp. z o. 0. ul. Artyleryjska 3,
78-100 Kotobrzeg.
Termin: Ofert nalez zjoz édo dnia .2" ..:.03.2022 r.
Oferty 2+020ne po terminie zostanaj Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozdzial 16: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:
1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego polega na: sprawdzeniu ofert

przed otwarciem, czy nie zosta’ry uszkodzone, wycofane lub zamienione.
2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego

cztonkowie Komisji dokonujaj oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami
okreélonymi w szczegétowym opisie zaméwienia i specyfikacji warunkow zaméwienia.

3. Informacje z otwarcia ofert Zamawiajqcy zamieszcza na stronie BIP.
4. Oferta Wykonawcy, ktéry zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postepowania, nie bedzie

rozpatrywana.
5. Oferta zostanie odrzucona, jeZeIi:

a) nie jest zgodna z treéciaj SW2;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu, o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zostala podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej ztoZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

Rozdzial 17: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcqlami,

ktolzy sZyli ofertely.
2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktérzy ztoZyli oferty w niniejszym postepowaniu do ztoZenia

ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

Rozdziaf 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiata

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

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

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

postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wadq uniemoZliwiajaca zawarcie wainej umowy.
3. 0 uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajqcy zawiadamia rewnoczeSnie

wszystkich Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 20: SPOSOB UDZIELANIA WYJAS'NIEN DOTYCZACYCH SWZ:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajajcego. o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiqzany niezwtocznie udzielié wyjaénien, jednak nie p62niej niz
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zamowienia wp’rynaj do Zamawiajecego nie pOiniej niz do godz.15.00
w dniu, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajqcy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP. bez ujawniania ZrOdja
zapytania.

3. Zamawiajqcy moZe w kazdym czasie, przed uplywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowaé
tresé specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonanq w ten sposéb modyfikacje umieszcza na
stronie internetowej BIP.
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Kontaktowanie sie z Wykonawcq pod wzgledem proceduralnym —
e-mail: grzetargi@mwik.kolobrzeg.pl,
Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemnielfakseml. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomoca telefaksu uwaZa sie za z¥oZone w terminie, jeZeli ich treéé dotafla do adresata przed
upiywem terminu.
Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przes{anie
dmaczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez
osobe; upowaZniona do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzial 21: ZOBOWIAZANIA WYKONAWCYZWIAZANE Z UMOWA:
1.
2.

3.

4.

Zosta’ry okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krétszym M: 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty.
Zamawiajqcy mOZe zawrzeo umowe przed up{ywem terminu okreélonego w ust. 2, jeZeIi
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zioZono tylko jednq oferte.
0 miejscu i dok+adnym terminie zawarcia umowy Zamawiajqcy powiadomi niezwbcznie wybranego
Wykonawce.

Rozdzial 22: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1.

9°
49

Odoanie przysiuguje Wykonawcom, wy+qcznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci
Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia Iub zaniechania czynnoéci, do
ktérej Zamawiajacy jest zobowiqzany na podstawie Procedury.
Odwdanie przys¥uguje wy¥qcznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spemienia
warunkéw udziam w postepowaniu.

. Odwolanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni 0d dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajqcego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeli
zostaly przes+ane faxem Iub droga elektronicznq, albo w terminie 10 dni jeZeli zostaw doreczone
w inny sposob.
Wniesienie odwoiania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajqcego.
Odwo¥anie wnosi sie wy+a_cznie w formie pisemnej podajqc uzasadnienie jego wniesienia, do
Prezesa Zarzadu Spé¥ki ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Spélki z ograniczonq
odpowiedzialnoécia w Kmobrzegu.
Odwo¥anie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoéé lub zaniechania Zamawiajacego, ktérej
zarzuca sic; niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiefle przedstawienie zarzutéw,
okreélaé 2adanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie
odwo#ania.
Odwoianie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.

. Rozpatrujqc odwolanie Prezes Zarzqdu Spcflki moZe je uwzglednié Iub odrzucié.
Informacje o odrzuceniu odwo¥ania Zamawiajacy przesy’ra Wykonawcom, ktorzy uczestniczyli
w postepowaniu. .
Od decyzji Prezesa Zarzqdu Spmki rozstrzygajacej odwoianie nie przysiuguja dalsze Srodki
odwolawcze.

Rozdzi3123: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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nazwa (firma) Wykonawcy

nr telefonu ................................
e-mail:

Zalqcznik Nr 1 do SWZ

dnia 03.2022 r

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

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja”
Spélka z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 KoIobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujqc do ogioszenia o rozpoczeciu postepowania na:
nNagrawa i legalizacia wodomierzy do wody zimnei".
Postgpowanie nr 3/N812022

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w szczegélowym opisie zaméwienia za
wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

(s#ownie: .

21‘ netto + VAT = 2% brutto
...)

l. Naprawa i legalizacja wodomierzy Firmy ITRON bez wymiany liczydla

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE SZTUKI cena jedn netto wartos'é netto
1 Aquadis + DN 15 1000
2 Aquadis+ DN 20 40

3 Aquadis+ DN 25 20

4 Aquadis+ DN 32 20
5 Flodis DN 25 40
6 Flodis DN 32 20
7 Flostar DN 40 70

8 Flostar DN 50 100
9 Flostar DN 80 20
10 Flostar DN 65 5
1 1 Flostar DN 100 5
12 Woltex WE DN 125 5
13 Woltex WE DN 50 5

Razem 1350
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2 wymianq Iiczydla

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE SZTUKI cena jedn netto wanoéé netto
l Aquadis + DN 15 50

2 Aquadis+ DN 20 20

3 Flodis DN 25 10

4 Flodis DN 32 10

5 Flostar DN 40 10

6 Flostar DN 50 10

Razem 110

lloéé wymieniona w za¥qczniku nie jest iloécia do realizacji lecz stanowi prognoze na 24 miesiqce.

II. Naprawa i legalizacja wodomierzy Firmy Diehl

1. z wymianq Iiczydla

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE SZTUKI cena jedn netto wartosé netto

Altair V4 DN 15 100

Altair V3 DN 20 10

Altair V3 DN 25

Altair V3 DN 32
Altair V3 DN 40
Aquila DN 50

S
Q

P
P

P
’P

I“

Aquila DN 80 U
U

IU
IL

’I
U

:

Razem
133

Iloéé wymieniona w zaiaczniku nie jest iloécia do realizacji lecz stanowi prognoze, na 24 miesiace.

Powsza cena uwzglednia wszystkie koszty zwiqzane z realizac przedmiotu zamowienia.

5
5

:5
9

!” Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie ze specyfikacja warunkéw zaméwienia i uznajemy sie za
zwiazanych z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
OSwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejsza ofertq na okres do dnia 30.04.2022 r.
Oéwiadczamy, ie posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu
zaméwienia i dyspon ujemy kadra z wymaganymi uprawnieniami.
Oéwiadczamy, 2e zawarty w specyfikacji warunkéw zaméwienia projekt umowy zostal przez nas
zaakceptowany i zobowiqzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
wyZej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Zaiqcznikami do niniejszej oferty sq:

fiafiié'ééSBSQ'iééééi'ixbédéi'riiéfi'e}
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Zaiqcznik nr 2 do SWZ

szczsaétowv OPIS ZAMéWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jestzuNaQrawa i legalizacia wodomierzx do wad! zimnei”.
Postgpowanie nr 3/NS/2022

ll. Naprawa i legalizacja wodomierzy Firmy ITRON

bez wymiany Iiczydta

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE SZTUKI
1 Aquadis + DN 15 1000
2 Aquadis+ DN 20 4o
3 Aquadis+ DN 25 20

4 Aquadis+ DN 32 20

5 Flodis DN 25 40
6 Flodis DN 32 20
7 Flostar DN 40 70
8 Flostar DN 50 100
9 Flostar DN 80 20

10 Flostar DN 65 5
ll Flostar DN 100 5

12 Woltex WE DN 125 5

13 Woltex WE DN 50 5
Razem 1350

2 wymiana Iiczydla

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE SZTUKI
1 Aquadis + DN 15 50
2 Aquadis+ DN 20 20
3 Flodis DN 25 10
4 Flodis DN 32 10
5 Flostar DN 40 10
6 Flostar DN 50 10

Razem 110

lloéé wymieniona w zaiaczniku nie jest iloécia do realizacji lecz stanowi prognoze na 24 miesiqce.
Cena powinna zawieraé réwniez koszty odbioru i dostawy wodomierzy do siedziby naszej Spééki.
0d wykonawcy us+ug beda wymagane nastepujace dokumenty:
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- zarejestrowana dziaialnoéc': w zakresie naprawy i legalizacji wodomierzy (KRS),
- oéwiadczenie o podpisanej umowie z Urzgdem Miar na legalizacje wodomierzy,
— oéwiadczenie, 2e Wykonawca posiada aktualna autoryzacje w zakresie napraw ww.
wodomierzy wydana przez itron Polska Spéika z 0.0.

Do oferty cenowej prosimy zaiqczyé nastepujace dodatkowe informacje:
- termin wykonania remontu i legalizacji wodomierzy od dnia odbioru licznikéw z magazynu
zamawiajacego,
- okres gwarancji na remontowane wodomierze.

III. Naprawa i legalizacja wodomierzy Firmy Diehl

2. z wymianq Iiczydia

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE SZTUKI
8. Altair V4 DN 15 100
9. Altair V3 DN 20 10
10. Altair V3 DN 25 5
11. Altair V3 DN 32 5
12. Altair V3 DN 40 5

13. Aquila DN 50 5

l4. Aquila DN 80 3

Razem 133

Iloéé wymieniona w zaiaczniku nie jest iloécia do realizacji lecz stanowi prognoze na 24 miesiqce.
Cena powinna zawieraé réwniez koszty odbioru i dostawy wodomierzy do siedziby naszej Spéiki.
0d wykonawcy usiug beda wymagane nastepujace dokumenty:

- zarejestrowana dziaialnoéé w zakresie naprawy i legalizacji wodomierzy (KRS),
- oéwiadczenie o podpisanej umowie z Urzedem Miar na Iegalizacje wodomierzy,
- oéwiadczenie, :e Wykonawca posiada aktualna autoryzacje w zakresie napraw ww.
wodomierzy wydana przez Diehl

Do oferty cenowej prosimy zaiaczyé nastepujqce dodatkowe informacje:
— termin wykonania remontu i Iegalizacji wodomierzy od dnia odbioru licznikéw z magazynu

zamawiajqcego,
- okres gwarancji na remontowane wodomierze.

Strona: 10Il7
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

dnia ......... 03.2022 r.

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

O§WIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWAN IA

Nawiqzujqc do og1oszenia o postepowaniu na realizacje, zamowienia:

"Nagrawa i legalizacia wodomierzy do wody zimnei”.
Postggowanie nr SIMS/2022

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

1. Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzqdzfla szkody, nie wykonujac zaméwienia lub
wykonujqc je nienaleZycie.

2. W stosunku do Firmy, ktorq reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie og1oszono
upadioéci, z wytkiem sytuacji, gdy po og1oszeniu upad1oéci doszlo do zawarcia ukéadu
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sqdu, jeZeli uk1ad ten nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upad+ego.

3. Firma, ktérq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op1at lub sk1adek na
ubezpieczenia spo’reczne lub zdrowotne, z wytkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roz1oZenia na raty zalegiych p1atnoéci lub wstrzymania
w ca1oéci wykonania decyzji w1asciwego organu.

4. Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaty prawomocnie skazane za
przestepstwo popemione w zwiqzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia,
przestepsMo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu Iub inne przestepstwo popemione w celu osiagniecia korzySci majatkowych,
a takZe za plzestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialxu w zorganizowanej grupie albo
zwiazku majacych na celu popemienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego

5. W stosunku do Firmy, ktOra reprezentujemy Sad nie orzek1 zakazu ubiegania sie
o zaméwienia na podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny
zabronione pod grozbq kary.

6. Nie jesteémy powiazani kapita+owo lub osobowo z Zamawiajqcym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w space, jako wspélnik spo1ki cywilnej lub spé1ki osobowej;
b) pe1nieniu funkcji cz1onka organu nadzorczego lub zarzqdzajacego, prokurenta,

peinomocnika.

.................... , dnia 03 2022 r. '(Ljfiéir'né'rfiééfiiéfiy'b'r'z'édét'éhéiéi Mkéfiééééfi
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Zacznik nr 4 do SWZ

................ dnia ...03.2022 r.
pelna nazwa wykonawcy
...............................................................

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

OéWIADCZENIE
o spemieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Nawiazujac do ogmszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:
,,Na2rawa i legalizacia wodomierzy do wody zimnei”.
Postgpowanie nr 3INSI2022

Zgodnie z wymogami okreélonymi, oéwiadczam. co nastepuje:

Warunki udzialu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam, 2e spemiam Warunki udziatu w postepowaniu dotyczqce:
1) kompetencji lub uprawnielfi do prowadzenia okreélonej dzia{alnoéci zawodowej,

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

Miejsce i data 03.2022 r.
podpis osoby Ioséb/ upowaZnionej/nych
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Umowa nr 3INSI2022

W dniu ......2022 r. w Koiobizegu pomiedzy
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spoika z 0.0. w Koiobrzegu
(NIP: 671-00-12-257; REGON 330263149; Nr KRS: 0000169262) w Koiobizegu przy ul. Artyleryjskiejs,
ktore reprezentuje
Pawei Hryciéw - Prezes Zaizadu,
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym,

a:

zwanym w tekécie Wykonawca i reprezentowanym przez:

w rezuitacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzieienie zamowienia zgodnie z procedure; udzielania zamowiefi
przez MWiK Spéika z 0.0. w Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spéiki MWiK 2 04.12.2019)
zostaia zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest naprawa i legalizacja wodomierzy do wody zimnej. okreéiona

w Szczegéiowym opisie zaméwienia, ktéry stanowi zaiqcznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy okreélony w Szczegéiowym opisie zaméwienia w terminie

do dnia.................2024 r.
§ 2

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwote: ..... zi netto, + podatek VAT w wysokoéci 23 % =
........ zi brutto (siowniez.................... 00/100).

2. Wartoéé ustalonego wynagrodzenia zostaia okreSlona w ofercie Wykonawcy z dnia r., ktéra
stanowi zaiacznik nr 2 do umowy.

§ 3

Usiuga naprawy i legalizacji wodomierzy podlegaé bedq komisyjnemu odbiorowi, przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Z czynnoéci odbioru strony sporzqdza dwustronny
protokoi odbioru.

2. KaZdorazowa realizacja przedmiotu zaméwienia bedzie nastepowaia na podstawie odrebnych
zgioszer'i z wyprzedzeniem 5-ciodniowym od daty odebrania przez Wykonawce zgioszonej partii
wodomierzy wraz z wykazem sporzqdzonym przez Zamawiajacego.

3 lloéci wymienione w Szczegéiowym opisie zaméwienia stanowia prognoze Zamawiajacego.
4 Termin wykonania usiugi naprawy i legalizacji nastapi do 30 dni kalendarzowych od daty odbioru

wodomierzy przez Wykonawce z Magazynu Zamawiajqcego.
5. Dokumentem potwierdzajqcym odbiér przeznaczonych do naprawy i legalizacji wodomierzy oraz

ich zwrot na Magazyn Zamawiajacego, bedzie protokéi zdawczo — odbiorczy potwierdzony przez
osobe upowainiona przez przedstawicieia Wykonawcy i Zamawiajacego.

§ 4
1. Osoby odpowiedziaine za realizacje niniejszej umowy:

a) ze strony Zamawiajacego jest: p. Pawei W6jcik, Dz. NS. e- mali... ..
b) ze strony Wykonawcyjest: : e-mail

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

3. Wszystkie doreczenia i wezwania skierowane do stron umowy uznaje sie za prawidiowo
i skutecznie dokonane. jeZeIi beda dokonane wjednym z miejsc wymienionych niZej:
a) w siedzibie Wykonawcy,
b) w siedzibie Zamawiajacego,
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K431:

c) w formie pisemnej e-mail.

§ 5
1. Strony ustalaja. 2e zap1ata za wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeZeniem ust 2, bedzie sie

odbywa1a sukcesywnie, faktura po odbiorze potwierdzonym protokoiem odbioru podpisanym przez
obie strony.

2. Podstawa do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protoko’t odbioru dostawy podpisany przez
Wykonawce i Zamawiajqcego.
Poprawnie wystawiona i dostarczona faktura VAT za wykonane dostawy bedzie piatna przelewem
w terminie do 30 dni.
Za dzieh zap1aty wynagrodzenia uwaZa sie dziefi obciqzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
Za nieten'ninowa zap1ate faktury Wykonawcy przys1uguja odsetki ustawowe.9

:
“
?

§ 6
1. Strony ustalaja. 2e przedmiotem odbioru jest wykonanie us1ugi okreélonej w szczegélowym opisie
zaméwienia.
2. Wykonawca przekaZe Zamawiajqcemu komplet dokumentéw odbiorowych w tym w szczegolnoéci:

a) atesty i legalizacje i autoryzacje.
b) gwarancje na przedmiot umowy,
c) instrukcje obsiugi w jezyku polskim.

3. Z czynnoéci odbioru przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protoké’t odbioru zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez obie strony, bedzie podstawa do
dokonania platnoéci.

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na okres 24 miesiecy od dnia
podpisania bezusterkowego protoko1u odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytu1u gwarancji za wady fizyczne zmniejszajqce wartosé
u‘zytkowa, techniczna dostarczonego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowiqzany do bezpiatnego usuwania
stwierdzonych wad/usterek w terminie do 7 dni kalendarzowych od zgioszenia
Za moment zg1oszenia usterki/wady uwaZa sie dziefi wys1ania: e-mail, do Wykonawcy
Naprawa w okresie trwania gwarancji wyd1u2y okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich
naprawy.

9
:5

9
3

!”

§ 8
1. Strony zastrzegaja kary umowne naliczane wynagrodzenia umownego brutto, okreélonego

w § 2 ust. 1 i nazywanego niZej "wynagrodzeniam" w nastepujqcych wypadkach i wysokoéciach:

a) za zw1oke w wykonaniu us1ug okreélonych w § 3 ust.4 przedmiotu umowy - w wysokosci 2%
wynagrodzenia, za kaZda rozpoczeta dobe zwtoki,

b) za zw1oke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci 2%
wynagrodzenia za kaq rozpoczetq dobe Iiczona od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad/ustek, zgodnie 2 § 7 ust.3 niniejszej umowy,

c) za odstqpienie od umowy przez ktéqolwiek ze stron z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy -
w wysokoéci 10% wynagrodzenia.

d) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od umowy z przyczyn
zale2nych od Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia.

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

3. Wykonawca wyraZa zgode na dokonanie przez Zamawiajqcego, potracenia kar umownych z faktur
wystawionych przez Wykonawce.

4. Laczna wartoéé wszystkich kar umownych nie moie przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego
brutto.
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§ 9
1. Zamawiajacemu przys1uguje prawo, bez ponoszenia kosztéw kar umownych. do odstqpienia od

umowy, gdy:
a) wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, 2e wykonanie przedmiotu umowy nie lezy

w interesie Zamawiajacego, czego nie moZna bo przewidzieé w chwili zawarcia umowy,
b) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastqpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego

znacznej czeéci.
c) Wykonawca nie wykonalus1ugi w terminie okreélonym w § 1 ust. 2.
d) Wykonawca realizuje usIuge, przewidziana niniejsza umowq niezgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy.
2. Wykonawcy przys1uguje prawo odstapienia od umowy, bez ponoszenia kosztbw, jeZeli

Zamawiajacy:
a) odmawia odbioru lub odmawia podpisania protoko’ru odbioru, bez wskazania uzasadnionej

PI’ZVCZVI’IY.
b) nie wywiazuje sie z obowiqzku zapiaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie

jednego miesiaca od upiywu terminu na zap+ate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.
3. Oéwiadczenie z uzasadnieniem o odstqpieniu od umowy naleZy z102y¢ drugiej stronie w formie

pisemnej pod rygorem niewaZnoéci.

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

formie aneksu do umowy pod rygorem niewaZnoéci z zastrzeieniem 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 w1a$ciwe przepisy

Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynik¥e ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny wlaéciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

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

Zalgcznik nr 1 do umowy:

1. Szczegélowy opis zaméwienia -zalqcznik nr 1
2. Oferta Wykonawcy -zalacznik nr 2

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalqcznik nr 2 do SWZ

szczsaétowv OPIS ZAM6WIENIA

Ill. Naprawa i legalizacja wodomierzy Firmy ITRON

bez wymiany Iiczydia

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE SZTUKI
l Aquadis + DN 15 1000

2 Aquadis+ DN 20 40

3 Aquadis+ DN 25 20

4 Aquadis+ DN 32 20

5 Flodis DN 25 40

6 Flodis DN 32 20

7 Flostar DN 40 7O

8 Flostar DN 50 ' 100

9 Flostar DN 80 20

10 Flostar DN 65 5

11 Flostar DN 100 5

12 Woltex WE DN 125 5

13 Woltex WE DN 50 5
Razem 1350

2 wymianq Iiczydla

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE SZTUKI
1 Aquadis + DN 15 50

2 Aquadis+ DN 20 20

3 Flodis DN 25 10
4 Flodis DN 32 10

5 Flostar DN 40 10

6 Flostar DN 50 10
Razem 1 10

Iloéé wymieniona w za¥aczniku nie jest iloécia do realizacji lecz stanowi prognoze na 24 miesiace.
Cena powinna zawieraé réwniez koszty odbioru i dostawy wodomierzy do siedziby naszej Spétki.
Od wykonawcy usiug beda wymagane nastepujace dokumenty:

- zarejestrowana dzia¥a|noéé w zakresie naprawy i legalizacji wodomierzy (KRS),
- oéwiadczenie o podpisanej umowie z Urzedem Miar na legalizacje wodomierzy,
- oéwiadczenie, 2e Wykonawca posiada aktualna autoryzacje w zakresie napraw ww.
wodomierzy wydana przez ltron Polska Spéika z 0.0.



SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Postepowanie nr 3INSI2022 Strona: 17/17

Do oferty cenowej prosimy zalaczyé nastepujace dodatkowe informacje:
- termin wykonania remontu i Iegalizacji wodomierzy od dnia odbioru licznikéw z magazynu
zamawiajacego,
- okres gwarancji na remontowane wodomierze.

IV. Naprawa i Iegalizacja wodomierzy Firmy Diehl

3. z wymianq Iiczydla

Lp. WYSZCZEGCLNIENIE SZTUKI

15. AltairV4 DN 15 100
16. Altair V3 DN 20 10
17. Altair V3 DN 25 5
18. Altair V3 DN 32 5
19. Altair V3 DN 40 5
20. Aquila DN 50 5

21 . Aquila DN 80 3
Razem 133

Ilcéc wymieniona w zalqczniku nie jest iloéciq do realizacji Iecz stanowi prognoze na 24 miesiace.
Cena powinna zawierac’: réwniez koszty od bioru i dostawy wodomierzy do siedziby naszej Spélki.
0d wykonawcy uslug beda wymagane nastepujace dokumenty:

— zarejestrowanq dzialalnoéé w zakresie naprawy i Iegalizacji wodomierzy (KRS),
- oéwiadczenie o podpisanej umowie z Urzedem Miar na Iegalizacje wodomierzy,
- oéwiadczenie, 2e Wykonawca posiada aktualna autoryzacje w zakresie napraw ww.
wodomielzy wydana przez Diehl

Do ofelty cenowej prosimy zalaczyé nastepujace dodatkowe informacje:
- termin wykonania remontu i Iegalizacji wodomierzy od dnia odbioru licznikéw z magazynu

zamawiajacego,
- okres gwarancji na remontowane wodomierze.




