
M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spc’Hka z ograniczona odpowiedzialnoéciq
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kotobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMéWIENlA
Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej zaméwienia sektorowego

do 5.382.000 euro
1. Nazwa postepowania:

Przedmiot zaméwienia:
Zadanie nr1.Wykonanie trwaiego zabezpieczenia skorodowanych wystajqcych écianek ”Larsena" w czgéci
morskich wéd wewnetrznych i morza terytorialnego oraz w czqéci obszaru pasa technicznego dziafka 429 i
338/8 Grzybowo na docinku 100mb.

Zadanie nr2. Wykonanie cyklicznego przeglqdu rocznego zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane obiektu
budowlanego liniowego kolektora DN 1000 bedacego we wiadaniu MWiK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu.
Numer postepowania: 5/1"0/2022

2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:
lmie i nazwisko: Janusz Kubek /7 DDia - 01.05.2022 r.
Podpis: W Q?

3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzH pod wzgledem technicznym:
lmie i nazwisko: Tomasz Urbafiski kier. Dz.TO Dnia - r.
Podpis: G- [%g 4 r

4. specyfikacje. warunkéw zaméwienia zatwierdzik "
lmie i nazwisko: lwona Kazimierowska — G’téwny Ksiegowy Dim/$915. LELMM r.
Podpis: w

w T5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzfl
1—4 I r .- .

Imie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski - Radca Prawny /// Dnia - 9.. .Q.’..:..‘.E"..‘..‘r.
Podpis: ,j/ [Y

6. specyfikacje. warunkéw zaméwienia zatwierdzih
, ¢' ”1 A

lmie i nazwisko: Pawe{ Hryciéw — Prezes Zarzggligpgflgv
Podpis: .L

lntegralna czgéé niniejszej SWZ stanowiq wzory nastepujacych ddkfiifi‘ Wiigl'acznikéw:
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Rozdzia! 1: ZAMAWIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoéciq,

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

1.2. Adres strony internetowej Zamawiajqcego.: www.big.mwik.kolobrzeg.gi
1.3. Ogioszenie o wszczeciu postepowania zostaio zamieszczone na stronie internetowej

. www.bip.mwik.kolobrzeg.gi
1.4. Adres e-mail: przrzetargi@mwik.ko|obrzeg.pl

Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Zebranie ofert

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zaméwiefi przez MWiK Sp. z o. o. w Koiobizegu - Zaiqcznik nr 1 do Uchwaiy Nr
134/2019 Zarzadu Spéiki MWiK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzlal 3: NAZWA PRZEDMIOTU ZAMéWIENIA:

Postepowanie 5ITO/2022

Zadanie nr 1.Wykonanie trwaiego zabezpieczenia skorodowanych wystajacych scianek ”Larsena" w
czeéci morskich w6d wewnetrznych i morza terytorialnego oraz w czeéci obszaru pasa technicznego
dziaika 429 i 338/8 Grzybowo na docinku 100mb.

Zadanie nr 2. Wykonanie cyklicznego przegladu rocznego zgodnie z Ustawq Prawo Budowlane obiektu
budowianego Iiniowego koiektora DN 1000 bedacego we wiadaniu MWiK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu.

Rozdzial 4: INFORMACJE OGO'LNE O POSTEPOWANIU: .
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupeinienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powyiszych informacji moZe mieé charakter
pisemny, faksu lub forms; elektroniczna. Przed terminem skiadania ofert Wykonawcy winni zapoznaé sig
2 treécia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaénier’i albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie z caioécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

I'x'ozdziailI 5: OPIS SPOSOBYPRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte skiada sie w formie pisemnej.
2. Peinomocnictwo do godpisania oferty winno byé doiaczone do oferty. o ile 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 lub kopii
poéwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.

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

OFERTA: Postepowanie 5rr0/2022
Nie otwieraé przed 15.35.2022 r. do GODZ. 14.00

4. Wykonawca moze wprowadzié zmiany lub wycofaé zioZona oferte przed upiywem terminu
skiadania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwiii jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiqcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2e|i
Wykonawca nie pézniej niz w terminie skiadania ofert zastnzegi, Ze nie mogq one byé
udostepniane.

Rozdziaf 6: OFERTY CZEéCIOWE:

Oferta musi obejmowaé caioéé zaméwienia, nie dopuszcza sie. skiadania ofert czeéciowych.
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Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajacy nie dopuszcza moz‘liwoéci z’mZenia oferty przewidujqcej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
ROZdziaI 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEtNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy. ktérzy spetniajq nastepujace warunki
dotyczace:

a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dziaialnoéci lub czynnoSci, jeZeIi ustawy
nakbdajq obowiqzek posiadania takich uprawnier'I,

b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjabm technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

2amowienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

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

Wykonawca zaficzy nastepujace dokumenty potwierdzajace spelnienie warunkéw udziaiu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

@
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10.

11.

12.

13.

Formularz oferty - zaficznik nr 1 do SWZ.
Podpisany szczegc'flowy opis zaméwienia - zatacznik nr 2 do SWZ.
Podpisane oéwiadczenie o akceptacji projektu umowy — zacznik nr 3 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zahcznik nr 4 do SWZ.
OSwiadczenie o spelnieniu warunkow udziam w postepowaniu — zacznik nr 5 do SWZ.
Wykaz robot — zalacznik nr 6 do SWZ.
Wykaz personelu Wykonawcy — zacznik nr 7 do SW2.
Aktualny odpis z Maéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia#alnoéci
gospodarczej potwierdzajqce prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajace, 2e zakres jego dzialalnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a tak2e wskazujqce
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy.
Optacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, 2e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoéci. Wykonawca
przedstawi polise odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w mieniu Iub na osobie wyrzadzone
przez Wykonawca w trakcie realizacji zadania, powsta¥e w zwiazku z realizacja zadania
okreélonego wumowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niZ wartoéé z#oZonej oferty
Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
W przypadku, gdy oferta Wykonawcy zostanie wybrana do realizacji, Zamawiajqcy Zelda
wniesienia zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy w formie wp{aty pienieZnej lub polisy
gwarancji zabezpieczenia roszczefi z tytum niewykonania lub nienaleZytego wykonania umowy
i kar umownych (wystawione od dnia podpisania umowy), wed+ug za’taczonego wzoru lub na
warunkach Wykonawcy po uprzedniej akceptacji wzoru polisy przez Zamawiajqcego
- zalacznik nr 8 do SWZ.
Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 8 powinny byé wystawione nie wczeéniej niz 6 miesiecy
przed up’rywem terminu skiadania ofert.
Zamawiajqcy zada przedstawienia oryginaiu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawca kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub
bedzie budzic’: watpliwoéci co do jej prawdziwoSci, a Zamawiajqcy nie bedzie még+ sprawdzié jej
prawdziwoéci w inny sposéb.
Zamawiajacy m02e wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie 2&02yli
dokumentéw potwierdzajacych spemienie warunkéw udziaiu w postepowaniu. do uzupemienia
tych dokumentéw w okreélonym terminie.

Rozdzial 1o: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
Wykonawcy mogq wspélnie ubiegac’: sie o udzielenie zaméwienia.
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Rozdzial 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Gene winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja} zamowienia, w tym
dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawca bedq prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towaréw i us1ug zgodna z ustawa o podatku

VAT i podatku akcyzowym.

Rozdzial 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAI’. PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty spejniajace wymagania formalne okreslone w niniejszej instrukcji zbZone przez Wykonawcéw nie
podlegajqcych wykluczeniu, bedq oceniane wed’tug poniZszych kryteriéw i wag:

Cena oferty — 100%
W tym kryterium oferta moZe uzyskac max. 100 punktow
1 % odpowiada punktacji koficowej 1 pkt.
Sposob dokonywania oceny wg wzoru:
C = On : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn — cena najniisza,
Cb -— cena badana.

Najkorzystniejszq oferta jest oferta, ktéra uzyska w prowadzonym postepowaniu najwiekszq iiczbe
punktow.
Rozdzial 13: WADIUM jest wymagane

1. Wykonawca przystepujqcy do postepowania obowiazany jest do wniesienia wadium w kwocie
3000,00 zi (slownie: trzy tysiqce z!)

2. Wadium moZna wniesé w pieniadzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéjdzjelczej kasy
oszczednoéciowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium wnoszone w pieniadzu naleZy iacié na rachunek: 59 1240 6654 1111 0000 4968 3385 Bank
Pekao SA l/o Koiobrzeg
3. Orygina:t dokumentu (gwarancji, poreczenia itp.) naleZy detaczyc do oferty.
4. Do ofert naIeZy dojaczyé dowod wniesienia wadium, o ktérym mowa w pkt. 1 lub kopie potwierdzenia

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

1. uptynqt termin zwiazania oferta.
2. zawarto umowe,
3. uniewainiono postepowanie, a protesty zostajy ostatecznie rozstrzygniete lub upjynq’: termin

ich wniesienia,
4. Wykonawcy, ktéry wycofa! oferte przed upiem terminu sk’tadania ofert — niezw1ocznie po

zjoieniu pisemnego wniosku o zwrot wadium,
5. Wykonawcy, ktory zostaj wykluczony z postepowania bad: ktérego oferta zostaia odrzucona

— niezwjocznie po zjoieniu pisemnego wniosku o zwrot wadium, przy czym ZJOZenie takiego
wniosku jest réwnoznaczne ze zrzeczeniem sie przez Wykonawce prawa do wniesienia
sprzeciwu.

6. JeZeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je na wskazany rachunek Wykonawcy,
po otrzymaniu wniosku z podaniem numeru konta na ktore ma byé zwrocone.

1) Wadium przechowywanie jest na nieoprocentowanym rachunku.
7. Zamawiajqcy zatrzymuje wadium, jeZeli Wykonawca, ktérego oferta zostaja wybrana:

1) odméwfl podpisania umowy na warunkach okreélonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stajo sie niemoZliwe z przyczyn leiacych po stronie Wykonawcy.

3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupejnienia oferty nie zjozyj dokumentéw lub
oéwiadczefi potwierdzajacych spejnienie warunkéw udziaju w postepowaniu albo
peinomocnictw, chyba 2e udowodni, 2e wynika to z przyczyn nielecych po jego stronie.
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Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiazania Wykonawcy zjozonq Oferta wynosi do 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z upiem terminu sktadania ofert.

Rozdziaf 15: MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg.

Termin: Ofertg nale zbc do dnia 115.235.2022 r. godz. 14°".

Rozdzial 16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego.
Rozdziai 17: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.
2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktorego

czjonkowie Komisji dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami
okreslonymi opisie przedmiotu zamowienia i specyfikacji.

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

4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeli:
a) nie jest zgodna z treéciq SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktore prowadzone jest postepowanie;
c) zostala podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej zIoZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;
Rozdzial 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcalami,
ktorzy zjozyli oferty, osobno dla kaZdej z czeéci zaméwienia.

2. Zamawiajqcy wezwie Wykonawcéw, ktOrzy zjoiyli oferty w niniejszym postepowaniu do zloZenia
ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji ceny oferty.

Rozdziaf 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego Oferta bedzie przedstawiaja najkorzystniejszy
bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.

2. O wyborze oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezw’tocznie Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie o udzielenie
zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktorego oferte wybrano oraz jej cene/wartoéé.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy. wynikajqcej z treéci wybranej
ofert .

Rozdziayzo: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1. Zamawiajqcy moie uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kaidym etapie
postepowania.

2. Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemoZliwiajc zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajqcy zawiadamia réwnoozeSnie

wszystkich Wykonawcow, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 21: SPOSéB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SW2:

1. Wykonawca moZe zwrocié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkow
zaméwienia. Zamawiajqcy jest obowiajzany niezwbcznie udzielié wyjaénien, jednak nie pozmej ni‘z 4
dni przed upiem terminu skjadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zamowienia iynaj do Zamawiajacego nie pOZniej niz do godz.15.00 w dniu.
w ktérym umywa polowa wyznaczonego terminu skjadania ofert.

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

3. Zamawiajacy mOZe w kazdym czasie, przed upiem terminu do skjadania ofert, zmodyfikowaé treét':
specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP. 47/
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Osoba uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest 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 zjoione w terminie, jeieli ich treéé dotarja do adresata przed
up’rywem terminu.
Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektronicznq rozumie przesjanie dojqczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZniona
do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzial 22: ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:

1.
2.

Zostajy okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 8 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dokjadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajqcy
powiadomi niezwjocznie wybranego Wykonawce.

Rozdzial 23: POUCZENIE O §RODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1.

8.

9.

Odwojanie przysjuguje Wykonawcom, wyjacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci
Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci. do
ktorej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie Procedury.
Odwojanie przysjuguje wylacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spejnienia
warunkéw udziaju w postepowaniu.
Odwoianie wnosi sie do Kierownika Zamawiajqcego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeli
zostaly przesjane faxem lub drogq elektroniczna, albo w terminie 8 dni jeZeli zostaly doreczone w inny
sposéb.

. Wniesienie odwmania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajqcego.
Odwoianie wnosi sis; wylacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzqdu Spojki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéjki z ograniczona odpowiedzialnoécia
w Kojobrzegu.
Odwojanie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoéé Iub zaniechania Zamawiajacego, ktérej zarzuca
sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiezle przedstawienie zarzutow, okreélaé
2qdanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwoiania.
Odwojanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni ocl daty wniesienia do Zamawiajqcego.
Rozpatrujqc odwolanie Prezes Zarzadu Spéjki moZe je uwzglednié lub odrzucié.
lnformacje o odrzuceniu odwdania Zamawiajacy przesyta Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
0d decyzji Prezesa Zarzadu Spéjki rozstrzygajacej odwdanie nie przysjugujq dalsze érodki
odwotawcze. ~

Rozdziaf 24: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1.

2.

Niezwjocznie po rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktérego oferte. wybrano do realizacji ,
zostanie zawiadomiony (e-mail) 0 dokonanym wyborze.
Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej www.bip.mwik.kolobrzeg.pl



M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMéWIENIA
, mom: 6 5ITOl2022

Zalqcznik nr 1 do SWZ

dnia 05.2022 r
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

nr telefonu ............................................
e-maIl

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja"
Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoécia

uI. Artyleryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujqc do ogioszenia w postepowaniu nr 5/TOI2022.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia okresionego w Specyfikacji Warunkow Zaméwienia
(SWZ), projekcie urnowy oraz szczegéiowym opisie zamowienia za wyinagrodzeniem- “ryczaitowym
wcenie: ... zinetto+naie2ny podatekVAT—tj ..,brutto
Siownie brutto zi .

wtym:
Zadanie nl’ 1. w 'cenie: 2i netto + naIeZny podatek VAT =tj.
............................................ bruttom
Oferujemy termin wykonania zgodny z okreélonym w szczegéiowym opisie zaméwienia.

Zadanie nr 2.
w cenie: .. .. zi netto + nalezny podatek VAT =tj.. . .. brutto,
Oferujemy termin wykonania zgodny z okreélonym w szczegéiowyrn opisie zamOWIenIa
1. Oéwiadczamy. ze zapoznaliémy sie z SWZ'I szczegéiowym opisem zaméwienia'I uznajemy sie za zwiqzanych z

okreéionymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
2 Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie. za zwiazanych niniejszq oferta na okres 30 dni..
3. Udzielamy ........... letniej gwarancji na wykonane roboty.
4 Oéwiadczamy, Ze posiadamy wszeikie informacje potrzebne dla zrealizowania pIzedmiotu zaméwienia i

dysponujemy kadra do kierowania robotami budowlanymi w branZy sanitamej z wymaganymi uprawnieniami
budowlanymi i aktualnym zaéwiadczeniem Poiskiej izby ln‘zynieréw Budownictwa o ubezpieczeniu dziaiainoSci
od odpowiedzialnoéci cywilnej.

5. Oéwiadczamy, 2e zawarty projekt umowy zostai pIzez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sis; w plzypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyiej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajqcego.

Zaiqcznikami do niniejszej oferty sq:

1.

3385}; B's'éiéy'kéééfii 11569355666356" "' "'
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Zalqcznik nr 2 do SWZ

szczméwwv OPIS 2AM6WIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest:

Zadanie nr1.Wykonanie trwaiego zabezpieczenia skorodowanych wystajacych Scianek
,,Larsena” w czeéci morskich wod wewnetrznych i morza terytoriainego oraz w czeéci obszaru
pasa technicznego dziaika 429 i 338/8 Grzybowo na docinku 100mb.

Zadanie nr2. Wykonanie cyklicznego przeglqdu rocznego zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane
obiektu budowlanego Iiniowego koiektora DN 1000 bedqcego we wiadaniu MWiK Sp. z 0.0. w
Koiobizegu.

Wymogi realizacji zadania:

Zadanie nr 1.
- Przed zioZeniem oferty na realizacje zadania naleZy przeprowadzié wizje lokalna w tym tez
podwodna w czeéci piaZy i czeéci morskiej zabezpieczenia (écianek Larsena) koiektora DN1000
celem okreélenia zakresu prac i zaproponowania koncepcji ich wykonania
- Opracowaé i przedstawié do zatwierdzenia koncepcji: trwalego zabezpieczenia i
oznakowania pod wzgledem bezpieczer'istwa osob przebywajacych i kapiacych sie na plaZy.
-Koncepcja winna zawieraé:
a. poiozenie (miejscowoéé, nr dziaiki oraz wspéirzedne geograficzne),
b. stan techniczny écianek ,,Larsena” w czeéci plaiy i morza na caiym odcinku okoio 100m,
wynikajqcy z przeprowadzonej wizji lokalnej.
c. proponowany sposob wykonania tnivaiych zabezpieczei‘i pod wzgledem bezpieczefistwa osob
kapiqcych sie i korzystajacych z plaZy,
d. rysunki techniczne proponowanych zabezpieczer'i, sposéb ich montowania, rozmieszczenie.
c. rodzaj oznakowania, treéé tablic informacyjnych i ich rozmieszczenie powin no byé uzgodnione
z Urzedem Morskim w Szczecinie uzgodnienie oznakowania naIeZy doiaczyé do koncepcji. jako
zaiacznik. - wykonywania prac,
oznaczenie terenu prac naleZy zgiosié do Urzc-gdu Morskiego w Szczecinie.
— Gwarancja na wykonane zabezpieczer'i nie mniej hit! 24 miesiace.
- W trakcie gwarancji wykonawca w kaZdym roku w okresie przed sezonem dokona pizeglqdéw
gwarancyjnych trwaioéci i kompletnoéci wykonanych zabezpieczefi, wszeiki usterki bedq
wykonane w ciagu 24, godzin od zgioszenia telefonicznego. - Termin realizacji
zadania do 30.06.2022r

Zadanie nr 2

Przeglad powinien zostaé wykonany zgodnie i w oparciu 0 art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo
Budowlane. Okresowy (roczny) przeglad bedzie wykonany w zakresie sprawdzenia stanu
technicznego i przydatnoéci do UZytkowania koiektora zrzutowego DN1000 — obiektu Iiniowego w
tym przeglqdu instalacji ochrony katodowej.
Ponadto wykonawca jest zobowiazany do dokonania adnotacji w ksiaZce obiektu budowlanego,
zgodnie z ustaleniami dokonanego pizeglqdu.

Wszystkie informacje zwiazane z przeglqdem obiektu na etapie postepowania sq dostepne na
oczyszczalni sciekow.

Warunki ubiegania sie realizacje zadania:

1. W postepowaniu moga uczestniczyé podmioty prowadzqce zarejestrowana dziaialnoéé
gospodarczq, bedqce piatnikiem podatku VAT oraz posiadajace:
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a) uprawnienia do wykonywania okreélonej dziaialnoéci lub czynnoéci, jeZeli przepisy prawa
nakiadaja obowiazek posiadania takich uprawnier‘i,

b) niezbodna wiedze i doéwiadczenie do wykonania zaméwienia,

c) potencjai techniczny, a takZe dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia w
zakresie przewidzianym art. 62 Ustawy Prawo Budowlane i zapisami Ustawy (Dz. U. nr 206
poz.1516 §77 pkt. 1 a, c). Wykaz posiadanych uprawnier'i naleZy przedstawié w ofercie,

d) Wykonawca, jako zaiacznik do oferty doiqczy, co najmniej trzy referencje z wykonanych
przegladéw obiektéw budowlanych w okresie ostatnich pieciu lat.

2. Przeglqd musi byé zrealizowany w wyznaczonym terminie do dnia 31 Iipca 2022r.

3. Wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem przeglqdu ponosi Wykonawca

4. Wykonawca zobowiqzany jest do wykonaniu przegladu obiektu i dokonania zapisu w ksice
obiektu znajdujacej sie u osoby materialnie odpowiedzialnej potwierdzajac wykonane przeglqdu
(Dz. U. nr 206 poz.1516 §80).

5. Zamawiajacy sprawdzi, czy przedmiot umowy zostai wykonany zgodnie z umowa. a w
szczegélnoéci zgodnie z przepisami art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane dotyczqcymi
przegladéw obiektéw budowlanych.

7. Po zakor'iczeniu przeglqdu obiektu Wykonawca zobowiqzuje sit: do sporzqdzenia protokoiu
zdawczo-odbiorczego. Zamawiajacy sprawdzi czy przedmiot umowy zostai wykonany zgodnie z
umowa. a w szczegélnoéci zgodnie z przepisami dotyczqcymi przegladéw obiektow
budowlanych. Podpisany przez obie strony protokéi bedzie podstawa do zapiaty faktury VAT za
wykonane! usiuge.

8. Protokoi zdawczo-odbiorczy powinien zawieraé wykaz opracowafi oraz pisemne oéwiadczenie,
2e przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami
oraz, 2e zostaje on oddany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma siuZyé.
Zaiacznikami do protokoiu beda protokoiy po wykonanym przegladzie.

9. Zamawiajacy dokonuje odbioru kompletnego przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokoiu
odbioru - koncowego.

10. Przeglad bedzie wykonany w sposob zapewniajacy bezpieczer'istwo osob wykonujqcych z
zachowaniem wszelkich przepisow BHP.

11. Wykonawca obowiazany jest do wykonywania obsiugi w taki sposéb, aby obsiuga nie budziia
iadnych zastizeZefi. jak r6wniez nie doprowadziia do skarg i intewvencji instytucji, oséb trzecich,
a zwiaszcza organéw kontrolnych.

12. Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania six: 2 obiektem i zakresem prac do wykonania
przed zioZeniem oferty/podwodna wizja lokalna/

13. Wykonawca zaiaczy do ofert aktualna polise na sume gwarancyjna nie mniejsza jak wartoéé
oferty na wykonanie zadania przegladu obiektu budowlanego.

14. Ponadto naIeZy:

-objaé przegladem stan zabezpieczenia i oznakowania kolektora DN 1000 w zakresie
bezpieczer'istwa oséb korzystajacych z plaZy.
- przeprowadzié czyszczenie otworéw rozsaczajacych wylotu oraz usunqé osady zalegajace na
dnie kolektora w strefie rozsqczajacej.
- usunqé wszelkie elementy niebezpieczne tj.: kable, liny, pozostaioéci sieci rybackich zna§dujace
sie w bezpoérednim sasiedztwie rurociagu.
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Zatqcznik nr 3 do SWZ

............dnia ............05.2022 r
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

Oéwiadczenie o akceptacji przez Wykonawce projektu umowy

Skladajac oferte w postepowaniu na: Postepowanie SIT0/2022

Zadanie nr1.Wykonanie trwatego zabezpieczenia skorodowanych wystajacych Scianek
,,Larsena” w czeéci morskich wéd wewnetrznych i morza terytorialnego oraz w czeéci obszaru
pasa technicznego dziaika 429 i 338/8 Grzybowo na docinku 100mb.

Zadanie nr2. Wykonanie cyklicznego przeglqdu rocznego zgodnie z Ustawq Prawo Budowlane
obiektu budowlanego liniowego kolektora DN 1000 bedacego we Madaniu MWiK Sp. z 0.0. w
Kobbrzegu.

oéwiadczamy, 2e:

1. Akceptuje bez zastrzeiefi projekt umowy przedstawiony w SW2;

2. UmoweI zobowiqzuje sie zawrzeé w miejscu i terminie jakie zostanq wskazane przez
Zamawiajacego.

Podpis wykonawcy
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Zahcznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:
........

........

OéWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW D0 WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Zadanie nr1.Wykonanie trwatego zabezpieczenia skorodowanych wystajacych écianek
”Larsena” w czeéci morskich wéd wewnetrznych i morza terytorialnego oraz w czeéci obszaru
pasa technicznego dzia¥ka 429 i 338/8 Grzybowo na docinku 100mb.

Zadanie nr2. Wykonanie cyklicznego przeglqdu rocznego zgodnie z Ustawq Prawo Budowlane
obiektu budowlanego liniowego kolektora DN 1000 bedqcego we Madaniu MWiK Sp. z 0.0. w
Kobbrzegu.

Postepowanie nr 5/1'012022

OSwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy. ktérq reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespelnienia warunkéw w szczegélnoéci:

1. Firma. ktOra reprezentujemy nie wylzadzfla szkody, nie wykonujac zaméwienia lub wykonujac je
nienaleZycie, a szkoda ta zostaJa stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnflo sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie og{oszono upadtoéci,
zwyjatkiem sytuacji, gdy po og+oszeniu upad¥oéci dosz}o do zawarcia uk%adu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk%ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majatku upad’tego.
Firma, ktorq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw. oplat lub sk{adek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roztoienia na raty zaleg¥ych matnoéci lub wstrzymania
w ca1‘oéci wykonania decyzji w{a$ciwego organu.
Osoby reprezentujace firme nie zostaw prawomocnie skazane za przestepstwo popeinione w
zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepswvo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popemione w celu
osiqgniecia korzyéci matkowych, a takZe za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udziaiu w
zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popemienie przestepstwa lub przestepshnla
skarbowego
W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy Sad nie orzek¥ zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groiba
kary.
Nie jesteémy powiazani kapita’rowo lub osobowo z Zamawiajqcym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spé+ce, jako wspélnik spc’fiki cywilnej Iub spolki osobowej;
b) pe’rnieniu funkcji cz#onka organu nadzorczego lub zarzadzajqcego, prokurenta,

peinomocnika.

.................... , dnia .........05 2022 r.
(upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 5 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

OSWIADCZENIE
o speInieniu warunkéw udziaIu w postepowaniu

Zadanie nr1.Wykonanie trwa1ego zabezpieczenia skorodowanych wystajacych écianek
”Larsena" w czeéci morskich wéd wewnetrznych i morza terytorialnego oraz w czeéci obszaru
pasa technicznego dzia1ka 429 i 338/8 Grzybowo na docinku 100mb.

Zadanie nr2. Wykonanie cyklicznego przegladu rocznego zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane
obiektu budowlanego liniowego kolektora DN 1000 bedacego we w+adaniu MWiK Sp. z 0.0. w
Ko10brzegu.

Postepowanie nr 5ITOI2022

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 udzia1u w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji Iub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dzia1alnoéci zawodowej.

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

.............. dnia ......... 05.2022 r.
(upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 6 do SWZ

dnia _05.2022 r
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

WYKAZ ROBOT
do Postepowanie nr 5ITOI2022 (Zadanie nr1 i Zadanie nr 2)

Wykaz zrealizowanych w ciqgu ostatnich 5 lat, to znaczy zakor‘nczonych przed up%ywem terminu
sk+adania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krétszy - w tym okresie,
1 roboty polegajqcej na wykonaniu toamych prac podwodnych.
Doéwiadczenie w realizacji obiektéw naleZy udokumentowaé referencjami wystawionymi przez podmioty
na rzecz ktérych roboty by#y realizowane.

Lp. Nazwa i rodzaj wartoéé prac czas realizacji nazwa i ad res zatqczone
zaméwienia powierzonych (naleiy podaé daty) Zamawiajqcego dokumenty

oraz zakres robét Wykonawcy TAKINIE
poczqtek koniec

podpis osoby loséb/ upowaZnionejlnych
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Zahcznik nr 7 do SWZ

dnia 05.2022 r.
pema nazwa wykonawcy
...............................................................

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

WYKAZ OSéB FUNKCYJNYCH WYKONAWCY

Zadanie nr1.Wykonanie trwa¥ego zabezpieczenia skorodowanych wystajacych écianek ,,Larsena" w
czeéci morskich w6d wewnetrznych i morza terytorialnego oraz w czeéci obszaru pasa technicznego
dzia&ka 429 i 338/8 Grzybowo na docinku 100mb.

Zadanie nr2. Wykonanie cyklicznego przegladu rocznego zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane obiektu
budowlanego liniowego kolektora DN 1000 bedqcego we Madaniu MWiK Sp. z 0.0. w Kmobrzegu.
Postepowanie nr 5IT012022
Wykaz oséb, ktére bedq uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doéwiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takZe
zakresu wykonywanych przez nich czynnosci i informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

: . . ‘. Posiadane kwalifikacjel Zakres Podstawa
Lp. lime ' nazwnsko uprawnienia czynnoéci dysponowania

01 02 03 04 05
1

2

3

4

..................................... dnia ..........05 2022 r.

"WBBHBE BEBBSWsEE/LLBWAEEBEE""""""
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Zalacznik nr 8 do SWZ

WZOR GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Gwarancja
nale2ytego wykonania umowy i usuniecia wad lub usterek
eaa

W zwiazku z umowa o roboty budowlane nr .............. , ktora zostanie zawarta pomiedzy

zwanadalejioBOWiazanym”, a ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. w Kotobrzegu z siedziba:
78-100 Kotobrzeg, ul. Artyleryjska 3 zwana dalej ,,Beneficjentem”. ktorej przedmiotem jest:

zwana dalej ,,umowa",

iwane dalej "Gwarantem", gwarantuje Beneficjentowi nieodwotalnie i bezwarunkowo, na zasadach
przewidzianych w niniejszej gwarancji, zaptate za powstate w okresie waZnoéci gwarancji, zobowiqzania
Zobowiazanego, wynikajace z umowy , w tym kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi za
opéZnienie.
do wysokoéci: . PLN (stownie: ......00/100) w przypadku niewykonania lub
nienaleiytego wykonania przedmiotu umo ,
oraz do wysokoéci: ........ PLN ( stownie: ..........................00l100) w przypadku nie usuniecia lub
nienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad lub usterek powstatych w przedmiocie umowy.
KaZda wyptata z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnoéé Gwaranta o te kwota.
Niniejsza gwarancja jest waZna:
od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem
odbioru stwierdzajacym naleZyte wykonanie przedmiotu umowy, nie dtuzej jednak niz do dnia
- w zakresie roszczer’t z tytutu niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy, oraz
od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem odbioru stwierdzajacym
naleZyte wykonanie przedmiotu umowy, do dnia ..r. — w zakresie roszczeh z tytutu nieusuniecia lub
nienalezytego usuniecia wad lub usterek powstatych w przedmiocie umowy.
Beneficjent zobowiazany jest zgtosié w terminie waZnoéci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6,
Zadanie zaptaty, pod rygorem odmowy wyptaty éwiadczenia z gwarancji.
Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta
kompletnego 2adania zaptaty.
Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastqpi na pierwsze pisemne zadanie zaptaty zawierajace kwote
roszczenia. pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentow:
w przypadku niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy:
dokumenty potwierdzajace, 2e osoby, ktére podpisaty Zadanie zaptaty w imieniu Beneficjenta uprawnione
sa do jego reprezentowania,
oéwiadczenie, 2e Zadana kwota jest naleZna z tytutu Gwarancji w zwiazku z niewykonaniem lub
nienaleZytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowiazanego.
w przypadku nieusuniecia Iub nienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad lub usterek powstatych
w przedmiocie umowy:
dokumenty potwierdzajace, 2e osoby, ktére podpisaty wezwanie do zaptaty w imieniu Beneficjenta
uprawnione sa do jego reprezentowania,
kopia obustronnie podpisanego koficowego protokotu odbioru stwierdzajacego naleZyte wykonanie
przedmiotu umowy,
oéwiadczenie Beneficjenta, 2e pomimo pisemnego wezwania Zobowiazany nie usunat w terminie wad lub
usterek powstatych w przedmiocie umowy i w zwiazku z tym Zadana z tytutu gwarancji kwota jest mu
naIeZna.
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1)

2)

3)

4)

5)

10.

11.

Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i ca{kowicie w przypadku:
niewykonania lub nienaieZytego wykonania przedmiotu umowy z upiywem ostatniego dnia terminu
okreélonego w ust. 3 pkt 1),
nieusuniecia lub nienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad Iub usterek powstaWch w
przedmiocie umowy z umywem ostatniego dnia terminu okreélonego w ust. 3 pkt 2),
zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiazah przewidzianych w gwarancji, przed
up{ywem terminu waZnoéci gwarancji,
gdy éwiadczenia Gwaranta z tytum niniejszej gwarancji w zakresie niewykonania lub nienaleZytego
wykonania przedmiotu umowy, osiagnew kwote, wskazana w ust. 1 pkt 1),
gdy éwiadczenia Gwaranta z tytum niniejszej gwarancji w zakresie nieusuniecia Iub nienaleZytego
usuniecia wad lub usterek powstatych w przedmiocie umowy osiqgnely kwote wskazana w ust. 1 pkt. 2).
Gwarancja zabezpiecza zobowiqzania Zobowiqzanego, okreélone w ust. 1, zgodnie z treécia umowy, z
dnia wystawienia gwarancji.
Spory mogqoe wyniknaé przy wykonywaniu postanowier‘l niniejszej gwarancji rozstrzygane beds} przez
sad wlaéciwy dla siedziby Beneficjenta.
Beneficjent nie moZe dokonaé przelewu wierzytelnoéci z tytutu niniejszej gwarancji lub obciqé jej
prawami osoby trzeciej bez uzyskania, na czynnoéci te, pisemnej zgody Gwaranta.
Niniejsza gwarancje sporzqdzono w dwéch jednoblzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta
iGwaranta.

Gwarant

Jako Zobowiazany oéwiadczamy, 2e treéé niniejszej gwarancji jest zgodna ze zfoz'onym przez
nas w dniu ................... wnioskiem o udzielenie gwarancji.

Zobowiqzany
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Zaiacznik do SWZ
Projekt - Umowa nr 5ITOI2022

W dniu ......................... 2022 r. w Koiobrzegu pomiedzy
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spélka z 0.0. w Kolobrzegu (NIP: 671-00-12—257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) w Koiobrzegu przy ui. Artyleryjskiej 3, kt6ra reprezentuje
Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwana w treéci umowy Zamawiajqcym,
a:

REGON 0......) z SledZIba w ................................................................wpIsana/ym do
rejestru Przedsiebiorc6w pod numerem KRS .................. lub CEIDG, reprezentowanym przez:

1. ........................................................................
2. .....................................................................................

zwanym w treéci umowy Wykonawca

w rezultacie dokonania przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zam6wienia zgodnie z procedural udzielania zam6wier'I przez MWIK Spoika
z 0.0. w Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spéiki MwiK 2 04.12.2019 r.) zostaia zawarta umowa
o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

Zamawiajacy zamawia a Wykonawca zobowiqzuje sie wykonaé zadanie, kt6rego przedmiotem jest
Wykonanie tnrvaiego zabezpieczenia skorodowanych wystajacych scianek ,,Larsena" w czeéci morskich
w6d wewnetrznych i m0I2a terytorialnego oraz w czeéci obszaru pasa technicznego dziaika 429 i 338/8
Grzybowo na docinku 100mb. | wykonanie cyklicznego przegiqdu rocznego zgodnie z Ustawa Prawo
Budowlane obiektu budowianego liniowego kolektora DN 1000 bedqcego we wiadaniu MWiK Sp. z 0.0. w
Koiobrzegu, okreélone w opisie przedmiotu zam6wienia. kt6ry stanowi zaiqcznik nr 1 do umowy,

TERMIN REALIZACJI
§ 2

Strony niniejszej umowy ustaliiy nastepujqce tenniny realizacji przedmiotu umowy:
. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzieri podpisania umowy.

2. Termin zakoficzenia przedmiotu umowy ustala sie do dnia: ......2022.r.
3. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie okreélonym w ust. 2, uznaje sie podpisanie

bezusterkowego protokoiu odbioru koficowego.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON UMOWY
§ 3

Wykonawca oéwiadcza, 2e zapoznai sie z opisem przedmiotu zam6wienia i SWZ oraz nie wnosi do
nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy ma prawo, jeZeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecaé
Wykonawcy na piémie wykonanie rozwiqzar'I zamiennych,

3. Skutki polecen o kt6rych mowa w ust. 2, wydanych przez Zamawiajacego. moga stanowié podstawe
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia rob6t, o kt6rym mowa w § 2 ust. 3
niniejszego dokumentu.

_‘L

§ 4
1. Do obowiqzkéw Zamawiajacego naleiy:

a) protokélarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy zgodnie z zapisami.
b) dokonanie wszelkich uzgodnieI‘I ie2acych po stronie Zamawiajqcego zwiazanych z realizac

przedmiotu umowy,
c) przystqpienie do odbioru koficowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od zgioszenia do

odbioru,
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d) dokonanie odbioru kor‘ncowego zgodnie 2 § 11 umowy.
e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego

2. Do obowiqzkéw Wykonawcy naIeZy w szczegélnoéci:
a) ustanowienie kierownika robbt, ktéry ponosi odpowiedzialnoéc’; za realizacje przedmiotu umowy

w zakresie praw i obowiqzkéw zgodnie z ustawa Prawo budowiane,
b) opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
c) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,
d) poinformowanie, przed przystapieniem do robét, poszczegélnych uzytkownikéw uzbrojenia

podziemnego o terminie rozpoczecia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na
czas prowadzenia robot.

e) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot, zgodnie
z obowiqzujacymi przepisami prawa,

f) przeprowadzenie prob, pomiaréw i sprawdzeI‘I oraz rozruchu technologicznego przewidzianych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montaZowych, na wiasny
koszt,

g) zapewnienie obsiugi geodezyjnej budowy,
h) dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej geodezyjnej w formie papierowej

(3 kpl. egz. formatu A1) i elektronicznej, (z naniesieniem wszystkich rzednych
charakterystycznych dla armatury, przewodéw: wlotéw i wylotéw)

i) prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp oraz p.poz.,
j) niezwioczne informowanie Zamawiajacego na piémie o wystepowaniu na budowie sytuacji

hamujacej postep robot i innych zagroZeniach
k) przedstawienie zestawienia kosztéw robot budowlanych. montaZu instalacji i urzqdzefi

niezbednych do wystawienia dowodu OT (powstaiych érodkéw tnIvaiych)
i) utrzymanie iadu i porzadku w miejscach prowadzonych prac,
rn) zapewnienie wywozu i utylizacji odpadéw i gruzu we wiasnym zakresie i na wiasny koszt,
n) zabezpieczenia terenu budowy w wode i energie elektryczna we wiasnym zakresie i na wiasny

koszt.
o) uzgodnienie z Zamawiajacym kolejnoéci wykonywania robét objetych umowa, chyba 2e

okreélona kolejnoéé robot jest konieczna ze wzgledu na technologie realizacji,
p) zgioszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét ulegajacych zakryciu Iub zanikajacych,
q) wykonanie na swéj koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwoéci w celu sprawdzenia

jakoéci ich wykonania, jeZeii wykonanie tych robot nie zostaio zgioszone do sprawdzenia przed
ich zakryciem,

r) po zakoriczeniu robot uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go Zamawiajacemu
w terminie ustalonym na odbiér robot,

5) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach dotyczqcych spraw budowy. wyznaczonych przez
Zamawiajqcego,

t) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robot, ich czeéci bad: urzadzeri.
w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji.

u) udziai w przegladach miedzy—gwarancyjnych w okresie obowiazywania gwarancji.

UBEZPIECZENIE
§5

Wykonawca przedstawi réwniez opiacona polise. nr ubezpieczenia
odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce,
wtrakcie realizacji zadania, powstaie w zwiazku z realizacja zadania okreslonego w umowie, przy
sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéc zioZonej oferty Wykonawcy na jedno iwszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

REALIZACJA
§ 6

1. Wykonawca zobowiqzuje sie wykonac': przedmiot umowy przy zastosowaniu materiaiéw wiasnych.
Materiaiy, o ktérych mowa powinny odpowiadaé co do jakoéci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreélonym w art. 10 - ustawy z 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z pOin. zm.) oraz powinny odpowiadaé co do jakoéci wymogom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz.
881). Wszystkie uZyte materiaiy powinny byé fabrycznie nowe i odpowiadaé normom i zaleceniom
branZowym oraz posiadaé znak CE.
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2. Na kazde qanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okazaé w stosunku do wskazanych
wyrobéw budowlanych dokument (okreéiony w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzajacy
dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjai ludzki oraz materiaiy wymagane do
zbadania na Zadanie Zamawiajqcego, jakoéci robot wykonanych z materiaiéw Wykonawcy na terenie
budowy, a takZe do sprawdzenia ciQZaru i ilo$ci zuzytych materiaiéw.

4. Zamawiajacy moZe zaz'qdac wykonania badar‘I w celu sprawdzenia, jakoéci wykonanych robot lub
materiaiow i urzqdzeh wbudowanych Idostarczonych/ zlecajac je specjalistycznej jednostce lub
cedujac obowiazek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

5. Je2eli w rezultacie przeprowadzonych badar'I okaZe sie, 2e zastosowane materiaiy, urzqdzenia bad:
wykonanie robot jest niezgodne z umowa to koszty badar'I oboiaZaja Wykonawca, za§ gdy wyniki
badari wyka, 2e materiaiy badZ wykonanie robét sq zgodne z umowa, to koszty tych badaI’I
obciaZaja Zamawiajqcego.

6. Wszystkie materiaiy nie nadajace sie do ponownego wbudowania lub wykorzystania i wymagajace
wywozu a pochodzqce z prowadzonych w ramach inwestycji robot, np. robot rozbiorkowych,
ziemnych beda stanowiiy wiasnoéé Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE I ZAPLATA PODWYKONAWCY
§ 7

1 . Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé zakres rzeczowy robot:
1) Siiami wiasnymi TAKINIE (niepotrzebne skreé/ié)
2) Siiami podwykonawcéw TAKINIE (niepotrzebne skreélié)

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 8

1. Wykonawca najpéZniej do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenia naleZytego wykonania
umowy w wysokoéci 3 % wynagrodzenia ryczaitowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwote

..,zi w formie gotowkowej iub wformie polisy ubezpieczeniowejlpolisy bankowej, ktorej
tresé zostanie zaakceptowana przez Zamawiajacego.

2. Strony ustalaja, 2e po wykonaniu zaméwienia i odbiorze kor‘Icowym robot zostanie zwrécone
Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy w terminie 30 dni od daty podpisania
protokoiu kor'Icowego, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia naieZytego wykonania umowy
jest przeznaczone na pokrycie roszczer‘I z tytuiu rekojmi za wady i zostanie zwrécone po upiywie
okresu gwarancji w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku od wykonawcy .

3. Zabezpieczenie, siuZy pokryciu roszczer‘I z tytuiu niewykonania lub nienaleZytego wykonania
umowy, w tym rowniez kar umownych.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§ 9

1. Strony ustalajq, ze obowiazujqca ich forma wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy
okreélonego w ust. 3, bedzie wynagrodzenie w formie ryczaitu.

2. Wynagrodzenie okreélone w ust.3, obejmuje wszelkie roboty, ktérych rozmiaru i kosztéw nie moZna
byio przewidzieé w dniu zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umoZIiwienia uiytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3. Wynagrodzenie ryczaitowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosl zt netto
+ podatek VAT tj. zl brutto (slownie zl: ....................................................)
piatne na podstawie faktur y.

4. Za roboty nie wykonane, a wyszczegélnione w szczegéiowym opisie zaméwienia wynagrodzenie nie
przysiuguje.

5. la ustalenie iloéci robét oraz za sposob przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczai‘towego odpowiada wyiqcznie wykonawca. Wykonawca jest zobowiqzany do zdobycia wszeikich
informacji, ktére mogq byé konieczne do wykonania prawidiowej wyceny zaméwienia.

KARY UMOWNE
§ 10

‘i. Strony postanawiaja, 2e obowiazujcje forma odszkodowania sq kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:

a) za niedotrzymanie obowiqzku okreélonego w § 8 ust. 1 w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy, za kaZda rozpoczeta dobe zwioki.
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b) za nieterminowe zakoficzenie przedmiotu umowy okreélonego w § 2 ust. 2 w wysokoéci
0.2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy, za kazda rozpoczetq dobe zwtoki,

c) za przekroczenie terminu w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Iub w
okresie gwarancji i rekojmi w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 3
umowy, liczonego od dnia wyznaczonego na ich usuniecie.

d) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy w kwocie 10%
wynagrodzenia, brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleZnych
od Zamawiajacego w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosé kar
umownych do wysokoéci rzeczywiécie poniesionej szkody.
Wykonawca wyraZa zgode na dokonanie przez Zamawiajacego potracenia kar umownych
z faktur wystawionych przez Wykonawca.
Laczna wysokosé kar umownych nie moZe przekroczyé 50% wartoéci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 3 umowy.

ODBIORY I PRZEDSTAWICIELE
§ 11

. Strony postanawiaja, 2e przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy okreélony w § 1

10.
11.

12.

umowy.
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacemu gotowoéé do odbioru kohcowego.
Odbiér koficowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosa robot budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoficzenia robot i
zgtoszeniu gotowoéci do odbioru.
Warunkiem przystapienia do odbioru kohcowego jest spetnienie wymogu przedtoZenia przez
Wykonawce Zamawiajacemu dokumentéw:
1) wymagane oswiadczenia
2) kompletna dokumentacje powykonawcza,
3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnoéci, autoryzacje itp.) potwierdzajace, 2e

wbudowane wyroby budowlane sa zgodne 2 art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z
2018r., poz. 1202 z péz’n. zm.).

JeZeli w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacernu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
moZe odméwié odbioru do czasu usuniecie wad;
moZe odstapié od umowy Iub Zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Jeieli wykonawca na dzier'l zwotania odbioru nie przedtoZy dokumentéw wskazanych w ust. 6, to
Zamawiajacy moZe odméwié odbioru do czasu dostarczenia doku mentéw. Wykonawca po
zebraniu wszystkich niezbednych dokumentéw okreélonych w ust 6 ponownie pisemnie
zawiadomi Zamawiajacego o gotowoéci do czynnoéci odbiorowych w terminie nie dtUZSZym niz
wskazany przez Zamawiajacego w protokole z przenlvania czynnoéci odbiorowych.
Strony postanawiaja, 2e
2 czynnoéci odbioru bedzie spisany protokot zawierajqcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad;
na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, ztoiony przed uptywem terminu na usuniecie
wad, Zamawiajqcy moZe przedtuZyc': ten termin;
do przedtuZenia tych terminéw nie jest upowaZniony Inspektor Nadzoru.
Wykonawca zobowiqzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego pisemnie o usunieciu wad oraz
do Zadania wyznaozenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Zamawiajacy moie podjaé decyzje o przerwaniu czynnoéci odbioru, je‘zeli w czasie tych
czynnoéci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uZytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - a: do czasu usuniecie tych wad.
Przedstawicielem Zamawiajacego na pIacu budowy jest p... ......e-mail:
Po stronie Wykonawcy osoba odpowiedzialna za realizacje bedzie
................................................................................................................. e-mail:
Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca bedzie
sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wysytana faksem Iub poczta
elektroniczna musi byé dodatkowo kazdorazowo, bezzwtocznie potwierdzona przesytka pisemna
wystana poczta Iub doreczona osobiécie na adres Zamawiajacego. O wszelkich zmjanach
adresu strony obowiazane sq natychmiast wzajemnie sie informowac’: listem poleconym.
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Zaiacznik nr 1 do umowy

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMéWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest:
Zadanie nr1.Wykonanie tnIvaiego zabezpieczenia skorodowanych wystajqcych écianek ,,Larsena" w

czeéci morskich d wewnetrznych i morza terytorialnego oraz w czeéci obszaru pasa technicznego
dziaika 429 i 338/8 Grzybowo na docinku 100mb.

Zadanie nr2. Wykonanie cyklicznego przegiadu rocznego zgodnie z Ustawq Prawo Budowlane obiektu
budowlanego liniowego kolektora DN 1000 bedacego we wiadaniu MWiK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu.

Wymogi realizacji zadania:

Zadanie nr 1.
- Pized zioZeniem oferty na realizacje zadania naieZy przeprowadzié wizje Iokalnq w tym tez
podwodna w czeéci plaZy i czeéci morskiej zabezpieczenia (écianek Larsena) kolektora DN1000
ceiem okreélenia zakresu prac i zaproponowania koncepcji ich wykonania
- Opracowaé i przedstawié do zatwierdzenia koncepcje tmaiego zabezpieczenia i
oznakowania pod wzgiedem bezpieczefistwa osob przebywajqcych i kapiacych sie na plaZy.
—Koncepcja winna zawieraé:
a. poioZenie (miejscowoéé. nr dziaiki oraz wspéirzedne geograficzne),
b. stan techniczny écianek ,,Larsena" w czeéci plaZy i morza na caiym odcinku okoio 100m,
wynikajacy z przeprowadzonej wizji Iokalnej,
c. proponowany sposéb wykonania trwaiych zabezpieczeh pod wzgledem bezpieczeristwa osob
kapiqcych sie i korzystajqcych z plaZy,
d. rysunki techniczne proponowanych zabezpieczeri, sposéb ich montowania, rozmieszczenia.
c. rodzaj oznakowania, treéé tablic informacyjnych i ich rozmieszczenie powinno byé uzgodnione
z Urzedem Morskim w Szczecinie uzgodnienie oznakowania naleZy doiaczyé do koncepcji, jako
zaiqcznik. - wykonywania prac,
oznaczenie terenu prac naleZy zgiosié do Urzedu Morskiego w Szczecinie.
- Gwarancja na wykonane zabezpieczer‘l nie mniej m: 24 miesiace.
- W trakcie gwarancji wykonawca w kaZdym roku w okresie przed sezonem dokona przegiqdéw
gwarancyjnych trwaiosci i kompletnoéci wykonanych zabezpieczefi, wszelki usterki Dada
wykonane w ciagu 24, godzin od zgioszenia telefonicznego.

- Termin realizacji zadania do 30.06.2022r
Zadanie nr 2

Przeglad powinien zostaé wykonany zgodnie i w oparciu 0 art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo
Budowlane. Okresowy (roczny) przeglqd bedzie wykonany w zakresie sprawdzenia stanu
technicznego i przydatnoéci do uZytkowania kolektora zrzutowego DN1000 — obiektu iiniowego w
tym przeglqdu instalacji ochrony katodowej.
Ponadto wykonawca jest zobowiqzany do dokonania adnotacji w ksiaZce obiektu budowlanego,
zgodnie z ustaleniami dokonanego przegladu.

Wszystkie informacje zwiqzane z przeglqdem obiektu na etapie postepowania sq dostepne na
oczyszczalni éciekéw.

Warunki ubiegania sie realizacje zadania:

1. W postepowaniu moga uczestniczyé podmioty prowadzace zarejestrowana dziaialnoéé
gospodarcza. bedace piatnikiem podatku VAT oraz posiadajace:

a) uprawnienia do wykonywania okreélonej dziaialnoéci lub czynnoéci. je2eli przepisy prawa
nakiadaja obowiqzek posiadania takich uprawniefi,
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b) niezbednq wiedze i doswiadczenie do wykonania zaméwienia,

c) potencjat techniczny, a tak2e dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia w
zakresie przewidzianym art. 62 Ustawy Prawo Budowlane i zapisami Ustawy (Dz. U. nr 206
poz.1516 §77 pkt. 1 a, c). Wykaz posiadanych uprawniefi naleZy przedstawié w ofercie,

d) Wykonawca, jako zatqcznik do oferty doteczy, co najmniej trzy referencje z wykonanych
przegledéw obiektéw budowlanych w okresie ostatnich pieciu lat.

2. Przeglad musi byé zrealizowany w wyznaczonym terminie do dnia 31 Iipca 2022r.

3. Wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem przeglqdu ponosi Wykonawca

4. Wykonawca zobowiazany jest do wykonaniu przegladu obiektu i dokonania zapisu w ksieZce
obiektu znajdujacej sie u osoby materialnie odpowiedzialnej potwierdzajqc wykonane przegladu
(Dz. U. nr 206 poz.1516 §80).

5. Zamawiajqcy sprawdzi, czy przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z umowq, a w
szczegélnoéci zgodnie z przepisami art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane dotyczqcymi
przeglqdéw obiektéw budowlanych.

7. Po zakoficzeniu przegladu obiektu Wykonawca zobowiazuje sie do sporzqdzenia protokotu
zdawczo-odbiorczego. Zamawiajqcy sprawdzi czy przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z
umowa, a w szczegélnoéci zgodnie z przepisami dotyczqcymi przegladow obiektéw
budowlanych. Podpisany przez obie strony protokot bedzie podstawa do zaptaty faktury VAT za
wykonanq ustuge.
8. Protokét zdawczo-odbiorczy powinien zawieraé wykaz opracowan oraz pisemne oéwiadczenie.
2e plzedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umowa, obowiqzujqcymi przepisami, normami
oraz, 2e zostaje on oddany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuZyé.
Zatacznikami do protokotu bedq protokoty po wykonanym przegladzie.
9. Zamawiajqcy dokonuje odbioru kompletnego przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokotu
odbioru - koficowego.
10. Przeglad bedzie wykonany w sposéb zapewniajacy bezpieczefistwo oséb wykonujqcych z
zachowaniem wszelkioh przepiséw BHP.
11. Wykonawca obowiqzany jest do wykonywania obstugi w taki sposéb, aby obstuga nie budzita
Zadnych zastrzeZert. jak r<5wnie2 nie doprowadzita do skarg i intewvencji instytucji. oséb trzecich,
a zwtaszcza organow kontrolnych.
12. Wykonawca zobowiqzany jest do zapoznania sie z obiektem i zakresem prac do wykonania
przed ztoZeniem oferty/podwodna wizja lokalna/
13. Wykonawca zataczy do ofert aktualne polise na sume gwarancyjnq nie mniejszq jak wartosé
oferty na wykonanie zadania przegladu obiektu budowlanego.
14. Ponadto naleZy:

-oqé przegladem stan zabezpieczenia i oznakowania kolektora DN 1000 w zakresie bezpieczefistwa
oséb korzystajacych z pIaZy.
- przeprowadzié czyszczenie otworéw rozsqczajacych wylotu oraz usunqo osady zalegajqce na dnie
kolektora w strefie rozsaczajqcej. - usunac’:
wszelkie elementy niebezpieczne tj.: kable, liny, pozostatoSci sieci rybackich znajdujace sie w
bezpoéred nim sqsiedztwie rurociqgu


