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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spt’fika z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Ko#obrzeg
SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

1_ Nazwa postepowania: Usluga

,,Zakup wodomierzy i Moduléw radiowych, Postepowanie Nr 5/NS/2022

Numer postepowania: 5INSI2022

2_ specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

lmie i nazwisko: Janusz Kubek , Data - 06.04.2022. r.
// n

P°dpis: M %W
3_ specyfikacje warunkéw zaméwia zatwierdzii pod w‘z’gledem technicznym:

lmie i nazwisko: Marta Politowska - Z-ca kier dziaJu NS Dnia — 08. 04.2022. r.

Pod pis: m,”

4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzit
l 4. fl 1"

lmie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Gkbwny Ksiegowy Dnia a 1.0.3.5499 977'r.

Podpis:

5_ specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzljy
V II/ '16-??—

lmie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — Radca Prawny I A Dnia'QJH37 9 .
Podpis:

6. specyfikacje warunkéw zaméwienl a'yfiierdzit

‘Zem
Podpis:

/ 1 fl

lmie i nazwisko: Pawe! Hryciéw — Prezes ZaFE’QQBZES ZA ZAUUDnia - “Jr. {Wu/LG. .Lr.

Niniejsza Specyfikacja Warunkéw ZamOwienia skJada sie, z Instru cji dla Wykonawcéw oraz wzoréw

nastepujacych dokumentéw/zalacznikéw:
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Czeéé | SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1: ZAMA WIAJA CY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia,

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg, wojewodztwo zachodniopomorskie,
te|./fax. + 48 94 306 74 01, REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
Ogioszenie o wszczeciu postepowania zostaio zamieszczone na stronie internetowej BIP
zamawiajacego.

u
-
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Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zaméwien przez MVWK 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.

Rozdziaf 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

,,Zakup wodomierzy i Moduléw radiowych, Postepowanie Nr 5/NSI2022

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupeinienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji m02e miec
charakter pisemny, faksu lub forme elektroniczna. Przed terminem skiadania ofert _W_[konawcg winni
zapoznaé sie z treéciq ewentualnych odpowiedzi lub wyjaénier‘n albo innymi wprowadzonymi
zmianami. Za zapoznanie sie z caioécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferta skiada sie. pod rygorem niewaZnoéci, w formie pisemnej.
2. Peinomocnictwo do godpisania ofeml winno byé doiaczone 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, badz’ przez jego wystawce.

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

,,Zakup wodomierzy i Modulo'w radiowych,
Eostepowanie Nr 5/NS/2022

NIE OTWIERAC PRZED .flflmzozz r. do GODZ. 14.00

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany lub wycofaé zioZOna oferte przed upiywem terminu
skiadania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli Wykonawca
nie péZniej niz w terminie skiadania ofert zastrzegi, 2e nie mogq one byé udostepniane.

Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé caioéé zaméwienia, nie dopuszcza sie skiadania ofert czeéciowych. Oferty
zioZone jako czeéciowe zostanq odrzucone.

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

dotyczace:
a) posiadania uprawnien do wykonywania okreélonej dziaIalnosci lub czynnoéci, jeZeli ustawy

nakiadaja obowiazek posiadania takich uprawnien,
b) posiadania wiedzy i doSwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONA WCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:
1. Wykonawca zaiqczy nastepujace dokumenty potwierdzajace speinienie warunkéw udziaiu

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
1.1. Formularz oferty — zaiacznik nr 3 do SWZ.
1.2. Podpisany projekt umowy wraz z podpisanym szczegéiowym opisem przedmiotu zaméwienia -

zaiacznik nr 1 i2 do SWZ.
1.3. Aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaialnoéci

gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajqce, 2e zakres jego dziaialnosci odpowiada profilowi zaméwienia, a takZe
wskazujqce osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy — wystawiony nie wczeéniej
hi: 6 miesiecy przed upiywem terminu skladania ofert.

1.4. Podpisane Oéwiadczenie o speinieniu warunkéw udziaiu w postepowaniu - zaiacznik nr 4 do
SWZ.

1.5. Do oferty naIeZy zaiqczyc atesty dopuszczajace materiaiy objete zapotrzebowaniem
do kontaktu z woda.

2. Zamawiajacy zaZada przedstawienia oryginaiu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawca kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna iub bedzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mOQI sprawdzié jej prawdziwosci
w inny sposéb.

3. Zamawiajqcy moze wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zioZyIi dokumentéw
potwierdzajacych speinienie warunkéw udzialu w postepowaniu, do uzupeinienia tych
dokumentéw w okreélonym terminie.

Rozdzial 1o: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

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

dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.
2. Wszeikie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowac stawke podatku VAT od towardw i usiug zgodna z ustawa

o podatku VAT i podatku akcyzowym.

Rozdzial 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty speiniajace wymagania formalne okreslone w niniejszej instrukcji zioZone przez Wykonawcéw
nie podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wediug poniZszych kryteriéw i wag:

Cena brutto oferty — 100%

W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw



. SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Postepowanie nr 5/NSI2022 Strona: 4/19

1 % odpowiada punktacji kor‘ncowej 1 pkt.
Sposbb dokonywania oceny wg wzoru:
C = Cn : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn — cena najniisza,
Cb — cena badana

Rozdzial 1 3: WADIUM
Nie dotyczy.

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiazania Wykonawcy z+oZona oferta wynosi 3O dni. Bieg terminu rozpoczyna sie, wraz
z umywem terminu sk’tadania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCEI TERMIN SKtADANIA OFERT:
Miejsce: Punkt Obs+ugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji” Sp. z o. 0. ul. Artyleryjska 3,
78—100 Kdobrzeg. r
Termin: Ofert nalez 2102 édo dnia .42.“.2022 r. odz.14°°.
Oferty 21020ne po terminie zostanq Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

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

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

cz’tonkowie Komisji dokonujq oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami
okreélonymi opisie przedmiotu zaméwienia i specyfikacji warunkéw zaméwienia.
Informacje z otwarcia ofert Zamawiajqcy zamieszcza na stronie BIP.

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

5. Ofer‘ta zostanie odrzucona, jeZeli:
a) nie jest zgodna z treScia SW2;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu. o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zostaita podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej 2102enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

9’

Rozdzial 17: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z

wykonawca/ami, ktérzy z%oZyli oferty.
2. Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy ZIOZyIi oferty w niniejszym postepowaniu do

zloZenia ofert ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.
3. Wykonawcy. ktérzy przystqpia do negocjacji ceny oferty, mo 2102 C ofe ostateczne z cen
WW

Rozdzial 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajqcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiaia

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

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

Rozdzial 19: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:
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1.

2.
3.

Zamawiajqcy moZe uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kazdym etapie
postepowania.
Gdy postepowanie obarczone jest wade uniemozliwiajacq zawarcie waZnej umowy.
O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy zawiadamia rdwnoczeénie
wszystkich Wykonawcéw. ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 20: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrécic sie do Zamawiajqcego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zamdwienia. Zamawiajecy jest obowiazany niezwtocznie udzielié wyjaénien, jednak nie pOZniej m:
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkow zaméwienia wptynqt do Zamawiajacego nie pozniej niz do godz.15.00
w dniu, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania 2rédta
zapytania.
Zamawiajacy moZe w kaZdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert. zmodyfikowaé
treéé specyfikacji warunkdw zaméwienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na
stronie internetowej BIP.
Osoba uprawnionq do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.gt,
Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemnielfakseml. OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomoca telefaksu uwaZa sie za ztoZone w terminie, jeZeli ich treSé dotarla do adresata przed
uptywem terminu.
Zamawiajecy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przestanie
dotaczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez
osobe upowaZniona do reprezentowania Wykonawcy Iub Zamawiajacego.

Rozdzial 21: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCYZWIAZANE Z UMOWA:
1.
2.

3.

4.

Zostaty okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krétszym m: 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty.
Zamawiajacy mOZe zawrzec umowe przed uptywem terminu okreélonego w ust. 2, jeZeIi
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia ztoZono tylko jedna oferte.
O miejscu i doktadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy powiadomi niezwtocznie wybranego
Wykonawce.

Rozdzial 22: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwotanie przystuguje Wykonawcom, wytacznie od niezgodnej z przepisami czynnosci

Zamawiajqcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia Iub zaniechania czynnoéci, do
ktOrej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie Procedury.
Odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu.
Odwotanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeli
zostaty przestane faxem Iub droga elektroniczna, albo w terminie 1O dni jeZeIi zostaty doreczone
w inny sposéb.
Wniesienie odwotania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwotanie wnosi sie wytacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do
Prezesa Zarzadu Spétki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spotki z ograniczona
odpowiedzialnoéciq w Kotobrzegu.
Odwotanie powinno wskazywaé zaskarz‘ona czynnoéé Iub zaniechanie Zamawiajacego. ktérej
zarzuca sie niezgodnoSé z przepisami Procedury, zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutéw,
okreélac Zadanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwolania.
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6. Odwdanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajqcego.
7. Rozpatrujac odwolanie Prezes Zarzadu Spéiki moZeje uwzglednié lub odrzucié.
8. Informacje o odrzuceniu odwolania Zamawiajacy przesy’Ia Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli

w postepowaniu.
9. 0d decyzji Prezesa Zarzadu Spé’rki rozstrzygajacej odwdanie nie przys%uguja dalsze Srodki

odwmawcze.

Rozdzial 23: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. Po rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana do realizacji,

zawiadomiony bedzie (e—mail/faksem/listownie) o dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu
wybranego wykonawcy) lub o uniewa2nieniu postepowania, a tak2e o Wykonawcach wykluczonych
oraz o ofertach odrzuconych.

2. Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zaiqcznik nr1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
,,Zakup wodomierzy i Moduléw radiowych, Postgpowanie Nr 5INSI2022

Plzedmiot zaméwienia:
ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ - zaméwienie podzlelone na ll nastgpujqce czeéci:

Cz¢§él
ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ dla istniejacej bazy wodomierzowej na ternie Miasta
i Gminy Ko’tobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.

Czeéé II
ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ dla istniejacej bazy wodomierzowej na ternie Gmin:
Dygowo, Goécino, Ryman, Siemyél, S1awoborze.

Czeéé |
ZAKUP WODOMIERZY D0 WODY ZIMNEJ dla istniejqcej bazy wodomierzowej na ternie Miasta
i Gminy Koiobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.

Jed. . .
L.p OPIS miary llosc

1, Wodomierz DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg szt. 2000
klasy R2160 — objetoéciowy, Q3=2,5m3/h

2 LNodomierz DN 20, L=190mm, Parametry metrologiczne wg 200
' Iasy R2160 — objetoéciowy, QS=4m3lh 31t-

3_ Wodomierz DN 25 L=260mm , Parametry metrologiczne wg klasy szt 100
R2160 - objetoéciowy, QS=6,3m3/h ‘

4' odomierz DN 32 L=260mm , Parametry metrologiczne wg klasy szt 100
R2160 -objetoéciowy, 03=10m3lh '

5 Wodomierz JS DN 40 L=300mm , Parametry metrologiczne wg 50
' klasy R2160, Q3=16m3Ih szt-

6 Wodomierz JS DN 50, L=270mm. kohierzowy. Parametry 50
' metrologiczne wg klasy R2315 52t-

7' Wodomierz JS DN 65 , L= 300mm, kolnierzowy Parametry szt 5
metrologiczne wg klasy R2315 '

8 Wodomierz JS DN 80, L=300mm, komierzowy Parametry 20
' metrologiczne wg klasy R2315 32t-

9 Wodomierz JS DN100, L=350 mm, komierzowy Parametry 5
' metrologiczne wg klasy R2315 32t-

10- Wodomierz DN 50, L= 200mm, kaierzowy szt. 10

11- Wodomierz DN 80, L= 200mm, ko+nierzowy szt. 10

12- Wodomierz DN 100, L: 250mm, koinierzowy szt. 5

13- Wodomierz DN 125, L= 250mm, komierzowy szt.

Podstawowe wymagania techniczne wodomierzy ujgtych w czgéci I zaméwienia.

Po 'c a 1 2 3 4 Wodomierze ob oéciowe DN 15 - DN 2
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Wodomierze objetoéciowe do montaiu poziomego i pionowego, klasa R z 160 wedIug MID
w kaidej pozycji zabudowy
- DN 15, 03 2,5 G3/4 o diugosci 110 mm
- DN 20, 03 4,0 G1 0 diugoéci 190 mm
— DN 25, 03 6,3 0 diugosci 260 mm
- DN 32, 03 10 o diugoéci 260 mm
Wymagania szczegéiowe:

. Parametry metrologiczne wg MID
o Liczydio wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie.
o Zespéi Iiczydia musi posiadaé mozliwosc obrotu 0 minimum 355°.
0 Zabezpieczenie przed oddziaiywaniem zewnetrznego pola magnetycznego.
. Korpus wodomierza wykonany z mosiadzu.

Pogcia 5 Wodomierz lednostrumieniom suchobieinz DN 40
Wodomierzjednostrumieniowy suchobieiny do montaiu poziomego, klasa R 2 160
- DN 40, Q316 o diugoSci 300 mm
Wymagania szczegéiowe:

. Parametry metrologiczne wg MID
o LiczydIo wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,
- Zespéi Iiczydia musi posiadac moZliwoéé obrotu 0 minimum 355°,
0 Hermetyczne liczydIo z oémioma rolkami, stopien ochrony IP68,
. Zabezpieczenie przed oddziaiywaniem zewnetrznego pola magnetycznego,
o Korpus wodomierza wykonany z mosiadzu

Pogcia 6.7I 8.9 Wodomierze lednostrumieniowe suchobieine DN 50 — DN 100
Wodomierze jednostrumieniowe suchobieine do montaiu poziomego, klasa R 2 315
- DN 50, Q3 25 o diugoéci 270 mm
- DN 65, Q3 40 o dIugoéci 300mm
— DN 80, 03 63 o diugoéci 300 mm
- DN 100, 03 100 o dIugoéci 350mm
Wymagania szczegélowe:

o Parametry metrologiczne wg MID
o Liczydio wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,
. Zespéi IiczydIa musi posiadaé mozliwoéé obrotu 0 minimum 355°,
. Hermetyczne IiczydIo z osmioma rolkami, stopien ochrony IP68,
o Zabezpieczenie przed oddziaIywaniem zewnetrznego poia magnetycznego,

Poycla 10,11,12,13 Wodomierze iednostrumieniowe suchobieine DN 50 - DN 125
Wodomierze do montaiu poziomego,
- DN 50, 03 25 o diugoéci 200 mm
- DN 80, Q3 63 o diugoéci 200 mm
- DN 100, Q3 160 o dIugosci 250 mm
- DN 125, 03 160 o diugoéci 250 mm
Wymagania szczegéIowe:

o Wodomierze Srubowe o rozszerzonym zakresie mmiaromm,
. Parametry metrologiczne wg MID
o LiczydIo wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,
. Zespéi IiczydIa musi posiadaé mozliwoéé obrotu 0 minimum 355°,
0 Hermetyczne Iiczydio z osmioma rolkami, stopien ochrony IP68,
. Zabezpieczenie przed oddziaiywaniem zewnetrznego pola magnetycznego,

Wymagania wspélne dIa wszystkich pozycji ujetych w czeéci I zamowienia
1. Wszystkie wodomierze muszq pochodzié od jednego producenta - Firmy Itron.
2. Oferowane wodomierze winny posiadaé ceche legalizacyjna roku w ktOrym nastqpii zakup,
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3. Wszystkie wodomierze musza posiadaé aktualny certyfikat badania typu WE wedIug MID
obowiazujace na terenie caIej UE.

4. Wszystkie wodomierze powinny byé przystosowane do zamontowania modq radiowego,
przystosowanego do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych.

5. Oferowane wodomierze powinny byé przystosowane do obsIugi jednego systemu zdalnego
odczytu.

Okres realizacji zamowienia: 1 rok.
Czeéé II

ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ dla istniejqcej bazy wodomierzowej na ternie Gmin:
Dygowo, Goécino, Rymar'I, Siemy§l, SIawoborze.

Jed. , .
L.p OPIS miary llosc

odomierz DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy R1. . . . szt. 3000
2 160 — objetosmowy

2 Wodomietz DN 20, L=130mm, Parametry metrologiczne wg klasy R 50
' 2 160 — objetoéciowy 51t-

3 Wodomierz JS DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy
' R100 — 125/63 H szt- 500

4 Wodomierz DN 25 L=260mm , Parametry metrologiczne wg klasy R 20
' E 160 — objetoéciowy 52t-

5 Wodomierz DN 32 L=260mm, Parametry metrologiczne wg klasy R 5
' 2 160 — objetoéciowy 52t-

6 Wodomierz DN 40 L=300mm, Parametry klasy metrologiczne] R 2 10
' 160 — objetoéciowy 52t-

7 Wodomierz JS DN 50, L=270mm, KoInierzowy. Parametry 20
' metrologiczne wg klasy R a 315 52t-

8 Wodomierz JS DN 80, L=300mm, KoInierzowy. Parametry 2
' metrologiczne wg klasy R 2 315 52‘-

Podstawowe wymagania wodomierzy ujetych w czeéci II zaméwienia.

Pogcla 1.2.4.5.6 Wodomierze obifioéciowe DN 15 - DN 40
Wodomierze objetoéciowe do montaiu poziomego i pionowego, klasa R a 160 wedlug MID
w kaidej pozycji zabudowy
- DN 15, 03 2,5 G3/4 o dIugoéci 110 mm o progu rozruchu 0,5I/h
- DN 20, 03 2,5 G1 0 dIugoéci 130 mm
- DN 25, 03 6,3 G1 1/4 0 dIugoéci 260 mm
- DN 32, 03 10 G1 1/2 0 dIugosci 260 mm
- DN 40, 03 16 G2 0 dIugoéci 300 mm
Wymagania szczegélowe:

o Parametry metrologiczne wg MID.
. LiczydIo wodomierze odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,
. ZespéI IiczydIa musi posiadaé mozliwoéé obrotu 0 minimum 355°.
0 Zabezpieczenie przed oddziaIywaniem zewnetrznego poIa magnetycznego.

Pogcla 3. Wodomierze lgdnostrumieniowe suchobieine DN 15
- DN15,Q31,6 o dIugoéci 110 mm
Wymagania szczegolowe:

. Parametry metrologiczne zgodne wg MID,
o LiczydIo wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,
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o Zespéi liczydia musi posiadac moZliwoSé obrotu 0 minimum 355°,
. Zabezpieczenie przed oddziaiywaniem zewnetrznego pola magnetycznego,

Poz c'a 7 i 8 Wodomierze 'ednostrumieniowe suchobieine DN 50 — DN 80
Wodomierze jednostrumieniowe suchobieine do montaiu poziomego, klasa R .>.315

- DN 50, 03 25 o diugoéci 270 Iub 300 mm
- DN 80, 03 63 o diugoéci 300 Iub 350 mm
Wymagania szczegéiowe:

o Parametry metrologiczne wg MID,
o Liczydio wodomierze odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,
- Zespéi Iiczydia musi posiadaé mozliwoéé obrotu 0 minimum 355°,
. Hermetyczne Iiczydio z osmioma rolkami, stopien ochrony IP68,
o Zabezpieczenie przed oddziaiywaniem zewngtrznego pola magnetycznego,

Wymagania wspélne dla wszystkich pozycji ujetych w czeéci ll zaméwienia.
1.

2.
3.

4.

5.

Wszystkie wodomierze muszq pochodzié od jednego producenta - Firmy DIEHL Metering
(byiej Mirometr).
Oferowane wodomierze winny posiadaé ceche Iegalizacyjna roku w ktérym nastapi zakup.
Wszystkie wodomierze musza posiadaé aktualny certyfikat badania typu WE wediug MID
obowiazujace na terenie caiej UE.
Wszystkie wodomierze powinny byé przystosowane do zamontowania moduiu
radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu.
Oferowane wodomierze powinny byé przystosowane do obsiugi jednego systemu
zdalnego odczytu.

Okres realizacji zaméwienia: 1 rok
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Zadanie nr ll

Przedmiot zaméwienia:
ZAKUP MODULOW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY — zaméwien'ie
podzielone na ll nastepujace czeéci:
Czeéél
ZAKUP MODUtOW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejacej bazy
wodomierzowej na ternie Miasta i Gminy Koiobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.
Czeéé II
ZAKUP MODULOW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejacej bazy
wodomierzowej na ternie Gmin: Dygowo, Goécino, Rymar‘i. Siemyél, Siawoborze.

Czeéé I

ZAKUP MODULOW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejacej bazy
wodomierzowej na ternie Miasta i Gminy Kolobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.

L.p. opus r1113} lloéé
14. Nakiadki —modui radiowy szt. 1000

Wymagania dla pozycji ujetych w czeéci I zaméwienia

6. Moduly radiowe muszq byé przystosowane do zainstalowania ich na wodomierzach
stosowanych przez MWiK Spéike z 0.0. w Kolobrzegu Firmy ltron oraz posiadaé
nastepujace parametry techniczne:
- protokél transmisji danych —Radian,
- modulacja czestotliwoéciowa,
- czestotliwoéé noéna 433 MHz,
- moc sygnalu 10 mW,
- bateria litowa —iywotnoéé do 15 lat,
- transmisja dwukierunkowa.

7. Montaz nadajnika impuiséw w trakcie eksploatacji wodomierza musi odbywaé sie bez
zrywania plomby legalizacyjnej i demontaZu wodomierza.

8. Modui powinien byé zamontowany bezpoérednio na wodomierzu. Nie dopuszcza sie nadajnika
kontaktronowego.

. Stopierfi ochrony moduiéw radiowych IP68.
10. Oprogramowanie musi wspéipracowaé z systemem bilingowym firmy Unisoft i KartGIS

w zakresie wymiany danych.
11. Wymaga sie bezwarunkowego udostepnienia dokumentacji protokoiu transmisji w zakresie

umoZIiwiajacym odczyt informacji z nakiadek radiowych co najmniej dia informacji o aktuainym
wskazaniu wodomieiza oraz dla informacji o zdarzeniach/ alarmach, ktOre zarejestrowano.

12. Bezpiatny dostep do oryginalnego oprogramowania w zakresie niezbednym
do programowania nakiadek i aktualizacji przy wymianie.

13. Wykonawca wraz z oferta zaiaczy jeden modui radiowy, ktéry jest przedmiotem oferty.

Okres realizacji zaméwienia: 1 rok
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ZAKUP MODULOW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejqcej bazy
wodomierzowej na ternie Gmin: Dygowo, Goécino, Rymari, Siemyél, Siawoborze.

Jed.L.p. OPIS miary lloéé

9. Nakiadki —modu+ radiowy szt. 500

Podstawowe wymagania dla pozycji ujetych w czeéci l| zaméwienia.

Pozgcia 1 Nakiadki —modui radiogx

1.

8.

Moduly radiowe muszq byé przystosowane do zainstalowania ich na wodomierzach
stosowanych przez MWiK Spéike z 0.0. w Koiobrzegu Firmy DIEHL Metering (byiej
Mirometr) oraz posiadaé nastepujqce parametry techniczne:
- protokéi transmisji danych —Prios,
- czestotliwoéé 868 MHz,
- moc sygnaiu 16 mW,
- bateria litowa -iywotnoéé minimum 10 lat,
- transmisja jednokierunkowa.
Montaz nadajnika impulséw w trakcie eksploatacji wodomierza musi odbywaé sie bez
zrywania piomby legalizacyjnej i demontaZu wodomierza.
Modui powinien byé zamontowany bezpoérednio na wodomierzu. Nie dopuszcza sie nadajnika
kontaktronowego.
Stopier‘i ochrony moduiéw radiowych IP68.
Oprogramowanie musi wspéipracowaé z systemem bilingowym firmy Unisoft i KartGlS
w zakresie wymiany danych.
Wymaga sie bezwarunkowego udostepnienia dokumentacji protokoiu transmisji w zakresie
umozliwiajacym odczyt informacji z nakiadek radiowych co najmniej dla informacji o aktualnym
wskazaniu wodomierza oraz dla informacji o zdarzeniach/ alarmach, ktére zarejestrowano.
Bezpiatny dostep do oryginalnego oprogramowania w zakresie niezbednym
do programowania nakiadek i aktualizacji pizy wymianie.
Wykonawca wraz z ofertq zaiaczy jeden modui radiowy, ktéry jest przedmiotem oferty.

Okres realizacji zaméwienia: 1 rok
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Zatqcznik nr 2 do SWZ

Projekt - U M O W A Mr 4INSI2022

w dniu .....................2022 r. w Kotobrzegu pomiedzy:
,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedzialnoéciq, 78-100
Koiobrzeg, ul. Artyleryjska 3, wpisana do rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Koszaiinie, IX Wydziai Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000169262;
NIP 671-00-12-257; REGON 330263149.
reprezentowana przez:
Pawta Hryciow - Prezesa Zarzqdu Spéiki
zwana dalej Zamawiajacym

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

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

zwanym dalej Wykonawca,

zostaia zawarta umowa nastepujqcej treSci:

I. PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.

Zamawiajqcy nabywa: dostawe Zakup wodomierzy i Moduiéw radiowych w rodzajach i iloéciach
okreélonych w Szczegéiowym Opisie Przedmiotu Zaméwienia, ktéry stanowi zaiacznik nr 1 do
niniejszej Umowy.

1.
§2.

Czynnoéci, o ktérych mowa w § 1 beda wykonywane zgodnie ze Szczegéiowym Opisem
Przedmiotu Zamowienia stanowiqcym zaiacznik nr 1 do niniejszej umowy oraz treécia Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia.
Wykonawca oéwiadcza, 2e materiaiy stanowiqce przedmiot Umowy sq produkowane
w Krajach Unii Europejskiej.

§3.
Strony ustalaja, 2e Wykonawca czynnoéci okreélone w § 1 wykonywaé bedzie w okresie 1 roku od
daty podpisania Umowy tj. do dnia ..................... 2023 roku

1.
§4.

Dostawa asortymentu bedacego przedmiotem Umowy odbywac sie bedzie w sposéb nastepujacy:
a) dostarczana bedzie przez Wykonawce na wiasny koszt, wiasnym transportem,
b) przedmiot zaméwienia okreélony w § 1 zostanie dostarczony do miejsca skiadowania

wskazanego pizez Zamawiajacego.
Przedmiot umowy bedzie dostarczany sukcesywnie w terminie 7 dni od otrzymania
zapotrzebowania iloSci i rodzaju .

§5.
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi, ktérej okres Iiczony jest od dnia

podpisania przez strony bezusterkowego protokoiu odbioru przedmiotu umowy i wynosi: .....
mIeSIecy ,
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w przedmiocie umowy. stwierdzone
w toku czynnoéci odbioru koficowego i powstaie w okresie gwarancyjnym oraz ponosi z tego tytuiu
wszelkie zobowiazania.
Usiuga gwarancyjna obejmuje bezptatne usuwanie wadi usterek, a tak2e wymiane wadliwych
elementéw przedmiotu umowy na nowe.
Czynnoéci usiugi gwarancyjnej Wykonawca jest zobowiazany zakoficzyé w terminie ustalonym
kaZdorazowo w dniu rozpoczecia czynnoéci, nie diuZej jednak nii do 5 dni.

Nad prawidiowym przebiegiem wykonania czynnoéci, okreélonych w § 1, ze strony
Zamawiajacego bedzie sprawowai nadzér Pan Pawei WO'Icik tel. 603 501 915
Ned prawidiowym przebiegiem wykonania czynnoSci, okreélonych w § 1, ze strony Wykonawcy
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bedzie sprawowai nadzér ................................................ tel.
3. Strony zastrzegaja sobie moZliwosc zmian oséb nadzorujacych. Strony beda pOWIadamIaé sie

o tych zmianach w formie pisemnej.
§ 7.

Za wykonanie pIzedmiotu umowy okreélonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
maksymalnew kwocie = ..brutto, (siownie:

. . ...) zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia ..
§ 8

1. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 bedzie regulowane na podstawie faktury VAT Wykonawcy
wystawionej do 7 dnia kaZdego miesiaca za miesiac poprzedni.

2. Zapiata faktury za wykonanie przedmiotu umowy nastapi przelewem z konta Zamawiajacego na
konto Wykonawcy podane w w/w fakturze w terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia
Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawca.

3. Za termin dokonania piatnoéci uznaje sie dzieI’I obciaZenia konta Zamawiajacego.
§ 9.

. W przypadku dostawy partii towaru o jakoéci nie odpowiadajacej asortymentowi, okreélonemu
w zaiqczniku nr 1 do niniejszej Umowy. Zamawiajapy ma prawo odstapic od Umowy z winy
Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy wykonawca nie dotrzymuje terminéw dostawy lub gdy gwarant albo dajqcy
rekojmie nie wykonuje swoich obowiazkéw, Zamawiajacy ma prawo odstqpié od Umowy.

§ 10.
1. Strony zastrzegaja kary umowne naliczane wynagrodzenia umownego brutto, okreélonego w § 7 i

nazywanego niZej "wynagrodzeniem" w nastepujqcych wypadkach i wysokoéciach:

—\

a) za zwioke w wykonaniu dostaw okreélonych w § 4 ust. 2 przedmiotu umowy - w wysokoéci
2% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 7 za kazda rozpoczeta dobe zwioki,

b) za zwioke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 2%
wynagrodzenia za kazda rozpoczeta dobe Iiczona od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad/ustek, zgodnie 2 § 5 ust.4 niniejszej umowy,

c) za odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy —
w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 7

d) Zamawiajacy zapiaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od umowy z przyczyn
zaleZnych od Zamawiajacego - w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 7

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach
ogélnych. o ile wanoéé zastrzeZonych kar nie pokrywa wartoéci szkody, a tak2e w przypadkach
dia ktOrych kar umownych nie zastrzeZono.

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

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

§ 11.
1. Strony pod rygorem niewaZnoéci nie mega zmieniaé postanowieI‘I niniejszej umowy ani

wprowadzaé nowych postanowien do niniejszej umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego na
podstawie, ktérej dokonano wyboru oferenta chyba. 2e koniecznosc wprowadzenia takiej zmiany
wynika z okolicznoéci, ktérych nie moZna byio przewidzieé w chwili zawarcia umowy.

2. Zmiana postanowier‘I umowy, z zastrzeZeniem § 11 ust. 1 niniejszej umowy moZe nastapié za
zgoda obu stron wyraZona na piémie, pod rygorem niewaZnoéci.

§ 12.
1.. NiezaIeZnie od wypadkéw wymienionych w treéci Ksiegi III tytuiu XV kodeksu cywilnego, kazdej ze

Stron przysiuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku udowodnionego, raZacego
naruszenia przez druga Strong podstawowych postanowier‘I umowy na zasadach opisanych ni2ej.

2. Zamawiajacemu przysiuguje prawo odstqpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoSci powodujacej, 2e wykonanie umowy w ca1osci
lub
w jej czeéci nie IeZy w interesie publicznym, czego nie m02na byio przewidziec w chwili jej
zawarcia,

2) zostanie wszczete postepowanie zmierzajqce do og+oszenia upadloéci, rozwiqzania firmy
Wykonawcy lub zostanie ztoZony wniosek o ogioszenie upadioéci Wykonawcy Iub oSwiadczenie
o wszczeciu postepowania naprawczego,

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

przyczyn lub przerwie prace i niezw1ocznie nie wznowi ich pomimo wezwania Zamawiajacego.
5) gdy Wykonawca nie realizuje obowiazkéw w zakresie gwarancji i rekojmi, okreélonych w § 5.

3. Wykonawcy przys1uguje prawo odstapienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw, jeZeIi Zamawiajacy:
1) odmawia odbioru dostawy lub odmawia podpisania protoko1u odbioru, bez wskazania

uzasadnionej przyczyny,
2) nie wywiqzuje sie z obowiqzku zap1aty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie

jednego miesiaca od up1ywu terminu na zap1at¢faktury, okreélonego w niniejszej umowie.
4. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy naIeZy z1oZyé drugiej stronie w formie pisemnej pod

rygorem niewaZnoSci - oéwiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie oraz
musi byé zloZone nie p62niej niz w terminie 3O dni kalendarzowych liczonych od daty powziecia
przez Strong wiadomoéci o wystapieniu okolicznoéci opisanych w § 12

5. Odstapienie od umowy nie skutkuje niewaZnoscia postanowiefi umowy w zakresie odpowiedzialnosci
Stron za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie przedmiotu umowy, opisanych w § 10 umowy.

§ 13.
Ewentualne spory, ktére moga wyniknqé na tle wykonania postanowiefi umowy strony poddaja
rozstrzygnieciom w drodze rokowan. W razie braku mozliwoéci polubownego rozwiazania sporéw,
bedq one rozstrzygane przez Sad Gospodarczy w1a$ciwy dla Zamawiajacego.

§ 14.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie postanowienia Kodeksu
cywilnego.

§ 15.
Umowe, niniejsza sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
stron.

Zalaczniki do umowy:

Zatacznik nr 1 - Szczegéiowy Opis Przedmiotu Zambwienia.
Zatacznik nr 2 - Formularz cenowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalqcznik Nr 3 do SWZ

dnia ...... 04.2022. r
nazwa (firma) Wykonawcy

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

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spélka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 KoIobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujac do ogJoszenia o rozpoczeciu postepowania na:

,,Zakup wodomierzy i Moduléw radiowych" Postgpowanie Nr 5INSI2022
1. Zadanie nr 1;

Czeéé nr 1 -Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w sposéb okreslony w opisie

przedmiotu zaméwienia za wynagrodzeniem maksymalnym za okres 1 roku w kwocie:

.................................. z’: netto + VAT = z} brutto

(s!ownie: ...................,............................................................................... )

Jed Lcena wartoéé netto nazw
L.p OPIS miar'y lloéé 'ednos

tkowa
1_ odomierz DN 15, L=110mm. Parametry metrologiczne wg klasy szt. 2000

R2160 — objgtoéciowy, 03:2.5m3/h
2 Wodomierz DN 20, L=190mm. Parametry metrologiczne wg klasy 200

- R2160 — objetoécmwy, Q3=4m3/h szt-
3. Wodomierz DN 25 L=260mm . Parametry metrologiczne wg klasy $21 100

R2160 - objetoéciowy, QS=6,3m3/h ‘
4. Wodomierz DN 32 L=260mm . Parametry metrologiczne wg klasy szt 100

R2160 -objetoéciowy, Q3=10m3/h ‘
5 Wodomierz JS DN 40 L=300mm , Parametry metrologiczne wg 50

- iklasy R2160. QB=16m3/h szt-
6 Wodomiem JS DN 50, L=270mm, ko{nierzowy. Parametry 50

‘ metrologiczne wg klasy R2315 32*-

7. Wodomierz JS DN 65 , L= 300mm, kolnierzowy Parametry $21 5
metrologiczne wg klasy R2315 ‘

8 Wodomierz JS DN 80, L=300mm, ko+nierzowy Parametry 20
' metrologiczne wg klasy R2315 52"-

9 Wodomierz JS DN100. L=350 mm, ko’mierzowy Parametry 5
' metrologiczne wg klasy R2315 52"-

104Wodomierz DN 50, L= 200mm. komierzowy szt. 10

11*Wodomietz DN 80, L= 200mm. ko’mierzowy szt. 10

121Wodomierz DN 100. L= 250mm, ko’mierzowy szt. 5

13‘Wodomielz DN 125. L= 250mm, ko’mierzowy szt. 5
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Czeéé nr 2 -0ferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w sposéb okreélony w opisie przedmiotu

zaméwienia za wynagrodzeniem maksymalnym za okres 1 roku w kwocie:

z} netto + VAT = brutto

(s1ownie: )

Jed ena wartoéé Nazwa
L.p OPIS mia ' llo§é ednos netto

ry owa
1 Wodomierz DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg szt 3000

‘ klasy R 2 160 — objetoéciowy ‘

2 'Wodomierz DN 20, L=130mm, Parametry metrologiczne wg 50
' klasy R 2 160 — objetoSciowy 32t-

3 Wodomierz JS DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne
' mg klasy R100 - H; R50 - v 52t- 500

4 Wodomierz DN 25 L=260mm . Parametry metrologiczne wg 20
' klasy R 2 160 — objetoéciowy 32t-

5 Wodomierz DN 32 L=260mm. Parametry metrologiczne wg 5
' klasy R a 160 — objetoéciowy 32t-

6 Wodomierz DN 40 L=300mm, Parametry klasy 10
‘ metrologiczne] R 2 160 — objetoéciowy 52t-

7 Wodomierz JS DN 50, L=270mm, Ko1nierzowy. Parametry 20
' metrologiczne wg klasy R 2 315 52t-

8 Wodomierz JS DN 80, L=300mm, Ko’mierzowy. Parametry 2
‘ metrologiczne wg klasy R 2 315 52t-

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 3 — letniej gwarancji (zgodnej z warunkami okreélonymi przez
producenta) na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swéj bieg od dnia zakupu.

2. Zadanie nr 2;

-Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w sposéb okreélony w opisie plzedmiotu zaméwienia

za wynagrodzeniem maksymalnym za okres 1 roku w kwocie:

........................... 21 netto + VAT =

(s1ownie:

Z1
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Czeéé I

ZAKUP MODULOW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejqcej bazy

wodomierzowej na ternie Miasta i Gminy KoIobrzeg oraz Gminy Ustronle Morskie.

Jed. ena wartoéé netto
Lp. OPIS _ lloéé

miary ednostkowa

1 Nakiadki —mod ul radiowy lszt. 1000

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 3 — letniej gwarancji (zgodnej z warunkami okreélonymi przez
producenta) na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swéj bieg od dnia zakupu.
Czeéé ll

ZAKUP MODULOW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejacej bazy

wodomierzowej na ternie Gmin: Dygowo, Goécino, Rymafi, Siemyél, Slawoborze.

ll. Jed. , , ena lwartoéé netto
.p. DPIS llosc

miary ednostkowa

1 NakJadki —modu¥ radiowy EZt' 500

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 3 — letniej gwarancji (zgodnej z warunkami okreélonymi przez
producenta) na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swéj bieg od dnia zakupu.

Powsza cena uwzglednia wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu zaméwienia,

9° OSwiadczamy. 2e zapoznaiiémy sie z opisem przedmiotu zaméwienia uznajemy sie za
zwiazanych z okreélonymi w nim wymaganiami i zasadami postepowania.

.0
39

"?

Adres punktu serwisowego

*min. gwarancja 36 miesiecy

Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas do 30.04.2022 dni.
Udzielamy ......... letniej gwarancji jakoéci.

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

Zaiacznikami do niniejszej oferty sa:

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

podpis osoby loséb/ upowaZnionej
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

dnia ............O4.2022 r
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
SpéIka z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100'Kdobrzeg

OSWIADCZENIE
o speinieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Nawiazujac do ogtoszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

,,Zakup wodomierzy i Moduléw radiowych” Postepowanie Nr 5INSI2022
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 speIniam Warunki udziam w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreélonej dziaialnoSci zawodowej.

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

.................... , dnia O4 2022 r.
(upe’momocniony przedstawiciel wykonawcy)




