
M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
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,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spéika z ograniczona odpowiedzialnoéciq

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

Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej zaméwienia sektorowego

1. Nazwa postepowania:
Przedmiot zaméwienia:
Zadanie nr1. Modernizacja zgarniaczy osadnikdw wstepnych czes'ci mechanicznej oczyszczalni s'ciekdw w
Korzya‘cienku

Zadanie a. Wykonanie nowej elektrycznej rozdzielnica giéwnej czeéci mechanicznej.

Numer postepowania: 6ITOI2022
2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

Imie i nazwisko: Janusz Kubek Dnia - 04.05.2022 r.
Podpis: //§:Wec We

3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzio’d wzgledem technicznym:
Imie i nazwisko: Tomasz Urbanski kier. Dz.TO Dnia - r.
Podpis: If M6M ,

4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: V
lmig i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy
Podpis:

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii
Imie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — Radca Prawny f
Podpis: / [7/]

. I I n I - u _ I6. specyfikaqq warunkow zamowuenla zatwuerdzui. . : (ZAUU
I t ’:"'S",,\. ,1 AA nfi

Clmie i nazwisko: Pawei Hryciéw — Prezdg'zarqu.(Sfl}§iRiP”e‘-1“ Dnia - .1/J/l. .r..(—.. . r.
Podpis: 1gb If

n l arm/'1' 1"
Integralnq czesé niniejszej SWZ stanowiq wzory nastepuja’é'y'é "(d/‘5') 'h'lfiéntéwlzalacznikéw:
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Rozdziaf 1: ZAMAWIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ”Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoéciq,

ul. Artyleryjska 3, 78—100 Ko10brzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
Tel./Fax. + 48 94 35 232-92, REGON 330263149, NIP 671—00-12—257.

1.2. Adres strony internetowej Zamawiajqcego,: www.bip.mwik.kolobrzeg.gl
1.3. Ogioszenie o wszczeciu postepowania zosta1o zamieszczone na stronie internetowej

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

Rozdzial 2.- TRYB UDZIELENIA ZAMOMENIA:

Zebranie ofert

Postepowanie o udzielenie powy232ego zamowienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedure; udzielania zaméwier'I przez MWiK Sp. z o. o. w Koloblzegu - Zamcznik nr 1 do Uchwa1y Nr
134/2019 Zarzadu Spo1ki MWiK Sp. z 0.0. w Kobbrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Postepowanie 6/TOI2022
Zadanie nr1. Modernizacja zgarniaczy osadnikdw wstepnych czeici mechanicznej oczyszczalni éciekdw w Korzyicienku

Zadanie nr2. Wykonanie nowej elektrycznej rozdzielnica giéwnej czeéci mechanicznei.

Rozdzial 4: INFORMACJE OGéLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé charakter
pisemny, faksu lub forme elektroniczna. Przed terminem skiadania ofert Wykonawcy winni zapoznaé sie
z treéciq ewentualnych odpowiedzi lub wyjaéniet‘l albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
site. 2 ca1oécia udostepnionych dokumentow odpowiada Wykonawca.

Rozdzlal 5: OPIS SPOSOBYPRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sklada sie w formie pisemnej.
2. Pemomocnictwo do godpisania ofem; winno byc’: doiaczone do oferty, o ile nie wynika

z innych dokumentow za1qczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dziaialnoSci gospodarczej). Pe’momocnictwo winno byé doiaczone w oryginale lub kopii
poéwiadczonej notarialnie, badZ przez jego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie, ktéra bedzie zaadresowana: Inazwa i adres
Zamawiajqcegol oraz bedzie posiadaé nastepujqce oznaczenie:

OFERTA: Postepowanie 6ITOI 022
Nie otwieraé przed .gf05.2021 r. do GODZ. 14.00

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany lub wycofaé zlotonq oferte przed upiywem terminu
sk1‘adania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wytkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli
Wykonawca nie pOiniej niz w terminie sk+adania ofert zastrzegl, 2e nie moga one byé
udostepniane.

Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé caioéé zaméwienia, nie dopuszcza sie sktadania ofert czeéciowych.
Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoSCi z1oZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
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Rozdzial s.- OPIS WARUNKOW UDZIALU w POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA ocs
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zamowienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy speiniaja nastepujace warunki
dotyczace:

a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dzia’ralnoéci lub czynnoéci, jeZeli ustawy
naktadaja obowiazek posiadania takich uprawniefi,

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

zamowienia,
d) sytuacji ekonomicznej ifinansowej.

Rozdziai 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONA WCY WCELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIAtU WPOSTEPOWANIU:

Wykonawca zaficzy nastepujqce dokumenty potwierdzajace spemienie warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

@
N
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n
P

P
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10.

11.

12.

13.

Formularz oferty — za¥acznik nr 1 do SWZ.
Podpisany szczegéflowy opis zaméwienia - za¥acznik nr 2 do SWZ.
Podpisane oéwiadczenie o akceptacji projektu umowy — zaficznik nr 3 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zaficznik nr 4 do SWZ.
Oéwiadczenie o spetnieniu warunkow udziau‘u w postepowaniu — za’tqcznik nr 5 do SWZ.
Wykaz robét — za’tqcznik nr 6 do SWZ.
Wykaz personelu Wykonawcy - zaficznik nr 7 do SWZ.
Aktualny odpis z w¥aéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziamlnoéci
gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystc—gpowania w obrocie prawnym
i stwierdzajace, 2e zakres jego dzia%alnoéci odpowiada profilowi zamowienia, a takZe wskazujace
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy.
Op+acona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, 2e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci oywilnej w zakresie prowadzonej dziablnoéci. Wykonawca
przedstawi polise odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrzqdzone
przez Wykonawce w trakcie realizacji zadania, powsta1‘e w zwiazku z realizac zadania
okreélonego wumowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niZ wartoéé ztoZonej oferty
Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
W przypadku, gdy oferta Wykonawcy zostanie wybrana do realizacji, Zamawiajacy 2qda
wniesienia zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy w formie wmaw pienieinej Iub polisy
gwarancji zabezpieczenia roszczefi z tytutu niewykonania lub nienaleZytego wykonania umowy
i kar umownych (wystawione od dnia podpisania umowy), wediug zaJaczonego wzoru lub na
warunkach Wykonawcy po uprzedniej akceptacji wzoru polisy przez Zamawiajqcego
- zaiacznik nr 8 do SWZ.
Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 8 powinny byé wystawione nie wczeéniej niz 6 miesiecy
przed up+ywem terminu sk#adania ofert.
Zamawiajqcy zada przedstawienia oryginam lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub
bedzie budzié watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mogi sprawdzic’: jej
prawdziwoéci w inny sposéb.
Zamawiajqcy moZe wezwac‘. Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zioZyli
dokumentow poMierdzajqcych spemienie warunkow udziam w postepowaniu, do uzupelnienia
tych dokumentéw w okreélonym terminie.

Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

Wykonawcy mogq wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zamowienia.
Rozdzial 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Cena winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja zamowienia, w tym
dostarczenia przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajqcego.
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2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towaréw i usjug zgodna z ustawa o podatku

VAT i podatku akcyzowym.

Rozdzial 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAI'. PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty spelniajqce wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zloZone przez Wykonawcow nie
podlegajapych wykluczeniu, bedq oceniane wedjug poniZszych kryteriéw i wag:

Cena Oferty — 1 00%
W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji koficowej 1 pkt.
Sposéb dokonywania oceny wg wzoru:
C = On : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn - cena najniisza,
Cb — cena badana.

Najkorzystniejsza oferta jest oferta, ktora uzyska w prowadzonym postepowaniu najwieksza liczbe
punktéw.
Rozdzial 13: WADIUM jest wymagane

1. Wykonawca przystepujacy do postepowania obowiqzany jest do wniesienia wadium w kwocie
3.000.00 zt (slownie: trzy tysiqce 2|)

2. Wadium moZna wnieéé w pieniadzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoidzielczej 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 I/o Kolobrzeg
3. Oryginai dokumentu (gwarancji, poreczenia itp.) naleZy dojqczyc do Oferty.
4. Do ofert naleZy dojqczyé dowéd wniesienia wadium, o ktérym mowa w pkt. 1 Iub kopie'potwierdzenia

dokonania przeIewu — w przypadku wniesienia wadium w pieniqdzu.
5. Zamawiajacy niezwmcznie zwraca wadium, je2eli:

1. upjynqj termin zwiazania oferta.
2. zawarto umowe.
3. uniewaZniono postepowanie, a protesty zostaty ostatecznie rozstrzygniete lub upjynaj termin

ich wniesienia,
4. Wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed upiem terminu skiadania ofert — niezwjocznie po

ZbZeniu pisemnego wniosku o zwrot wadium.
5. Wykonawcy, ktéry zostaj wykluczony z postepowania bad: ktérego oferta zostaja odrzucona

- niezwjocznie po sZeniu pisemnego wniosku o zwrot wadium, przy czym ztotenie takiego
wniosku jest rownoznaczne ze zrzeczeniem sie przez Wykonawce prawa do wniesienia
sprzeciwu.

6. JeZeli wadium wniesiono w pieniqdzu, Zamawiajacy zwraca je na wskazany rachunek Wykonawcy,
po otrzymaniu wniosku z podaniem numeru konta na ktére ma byc': zwrécone.

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

1) odméwii podpisania umowy na warunkach okreélonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stajo sie niemozliwe z przyczyn leZacych po stronie Wykonawcy.

3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupejnienia Oferty nie zjoiyj dokumentéw lub
oéwiadczefi potwierdzajacych speinienie warunkow udzialu w postepowaniu albo
pejnomocnictw. chyba 2e udowodni, 2e wynika to z przyczyn nieleiacych po jego stronie.

Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy zoOna oferta wynosi do 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z uplywem terminu skjadania ofert.
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Rozdzial 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: ..Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3. 78-100 Kolobrzeg.

Termin: Ofert nalez ztoz édo dnia .....05.2022 r. odz.14°°.

Rozdzia116: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajajcego.

Rozdzial 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, ktérego

cztonkowie Komisji dokonuja oceny poszczegdlnych ofert pod wzgledem zgodnosci z warunkami
okreélonymi opisie przedmiotu zaméwienia i specyfikacji.

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

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

nieuczciwej konkurencji;
Rozdzial 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

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

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktorzy ztoZyli oferty w niniejszym postepowaniu do ztoZenia
ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji ceny oferty.

Rozdzial 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajqcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiaja najkorzystniejszy
bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriow oceny ofert.

2. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie
zaméwienia podajqc nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz jej cene/wartoéé.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikacjj treSci umowy, wynikajqcej z tresci wybranej
ofe .

Rozdzilety20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

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

2. Gdy postepowanie obarczone jest wade uniemoZliwiajaca zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia' réwnoczeSnie

wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia.

Rozdzia} 21: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEKI DOTYCZACYCH SW2:

1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajqcego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkow
zamowienia. Zamawiajacy jest obowiqzany niezwtocznie udzielié wyjaéniefi, jednak nie poiniej ni‘z 4
dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie tresci
specyfikacji warunkow zamowienia iynajt do Zamawiajacego nie poiniej niz do godz.15.00 w dniu,
w ktorym upiywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy jednoczeénie umieszoza jej tresé na stronie internetowej BIP. bez ujawniania Zrodta
zapytania.

3. Zamawiajacy moZe w kaZdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowaé treéé
specyflkacji warunkéw zaméwienia. Dokonanq w ten sposéb modyfikacje umieszoza na stronie
internetowej BIP.

4. Osoba uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawcq jest pod wzgledem
proceduralnym — e—mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.gl,

5. OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazujq
e-maillpisemnielfakseml. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
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pomoca telefaksu uwaZa sie za zioZone w terminie, jeZeli ich treéé dotarta do adresata przed
up%ywem terminu.

. Zamawiajqcy pod pojeciem porozumiewania sie drogq elektroniczna rozumie plzesianie doiqczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowainiona
do reprezentowania Wykonawcy Iub Zamawiajqcego.

Rozdzial 22: ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:

1.
2.

Zosta¥y okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krotszym niz 8 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dok’radnym terminie zawarcia umowy Zamawiajqcy
powiadomi niezwtocznie wybranego Wykonawce.

Rozdziaf 23: POUCZENIE O S'RODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1.

8.

9.

Odwotanie przysmguje Wykonawcom, wy’tacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci
Zamawiajqcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnoéci, do
ktérej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie Procedury.
Odwdanie przys’tuguje wwacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spemienia
warunkéw udzialu w postepowaniu.
Odwdanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiqcej podstawe jego wniesienia, jeZeli
zostaw przestane faxem Iub drogq elektroniczna, albo w terminie 8 dni jeZeli zostaly dorgaczone w inny
sposéb.
Wniesienie odwo+ania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajqcego.
Odwdanie wnosi sis; wylacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu Spéfki uMiejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spcflki z ograniczonq odpowiedzialnoécia
w Kombrzegu.

. Odwdanie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoéé lub zaniechania Zamawiajqcego, ktérej zarzuca
sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawierac zwiez’re przedstawienie zarzutéw, okreélaé
2adanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwolania.
Odwdanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwolanie Prezes Zarzqdu Spaki moZe je uwzglednié lub odrzucié.
lnformacje o odrzuceniu odwo’tania Zamawiajqcy przesy§a Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
Od decyzji Prezesa Zarzqdu Spétki rozstrzygajacej odwolanie nie przysmguja dalsze érodki
odwo¥awcze.

Rozdzial 24: 0G1:OSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1.

2.

Niezw%ocznie po rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktorego oferte wybrano do realizacji ,
zostanie zawiadomiony (e-mail) 0 dokonanym wyborze.
Wyniki postepowania zostanq zamieszczone na stronie internetowej www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zaiqcznik nr 1 do SWZ

dnia 05.2022 r
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

Nr NIP.............................................
nr telefonu ............................................
e-mailz...

”Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja"
Spéika z ograniczona odpowiedzialnoéciaj

ul. Artyleryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujqc do ogloszenia w postepowaniu nr 6ITOI2022.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslonego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
(SWZ), projekcie umowy oraz szczegéiowym opisie zaméwienia za wynagrodzeniem. .ryczaitowym
w cenie: ......................... zi netto + naleZny podatek VAT =tj.. .. .. b.rutto,
Siownie brutto zi,..

Wtym:
Zadanie nr 1. w cenie: ......................... zi netto + naieZny podatek VAT =tj.

.,brutto
Oferujemy termin wykonania do dnia 30.07.2022 r.

Zadanie nr 2.
weenie: .zinetto+nale2ny podatekVAT =tj.. brutto,
Oferujemy termin wykonannia do dnia 30.07.2022 r.

1. OSwiadczamy. 2e zapoznaliSmy sie; z SWZ i szczegéiowym opisem zaméwienia i uznajemy sie za zwiazanych z
okreéionymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.

2. Oéwiadczamy, 2e uwaiamy sie za zwiqzanych niniejsza oferta na okres 30 dni..
3. Udzieiamy .. ietniej gwarancji na wykonane roboty.
4 Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potIzebne dla zrealizowania przedmiotu zaméwienia i

dysponujemy kadrq do kierowania robotami budowlanymi w braniy sanitamej z wymaganymi uprawnieniami
budowlanymi i aktualnym zaéwiadczeniem Polskiej izby aynierOw Budownictwa o ubezpieczeniu dziaialnoéci
od odpowiedzialnoéci cywilnej.

5. Oéwiadczamy, 2e zawarty projekt umowy zostai pIzez nas zaakceptowany i zobowiqzujemy sie w pIzypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyZej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajqcego.

Zaiqcznikami do niniejszej oferty sa:

1.

" 3685:; BééBJ'ISéBEI' 356055666965" ' "
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Zalacznik nr 2 do SWZ

szczmétoWY OPIS ZAMéWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest:

Zadanie nr 1:
Modemizacja zgarniaczy osadnikow wstepnych czes‘ci mechanicznej oczyszczalni s’ciekéw w
Korzyécienku. Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia zostai opracowany na podstawie
przeprowadzonego Dialogu technicznego.

1.Zakres prac modernizacyjnych:

a. oczyszczenie zbiornikéw osadnikéw ,demontaz istniejqcych zgarniaczy bez demonta2u wspornikdw
prowadnic oraz napedulz uwagi na moZliwoéé uszkodzenia warstwy izolacyjnej zbiornikal,

b. demontaz rynien uchylnych odbioru czeéci p§ywajacych,

c. inwentaryzacja i ocena techniczna zdemontowanych elementéw pod katem ich dalszego
wykorzystania.
d. wyniesienie zgarniaczy {aficuchowych #aficuchéw .kdfl przewijajacych ,waJéw napedowych ponad
poziom Sciekéw, aby kontakt z osadem flotatem mia{y tylko {opaty zgarniajace.
e. wykonanie nowych zespoiow zgarniaczy tj.
-wspornikéw napedu,
-wsporniki prowadnic zgrzebeL
-wsporniki wa’tu giownego napedu zgrzebeL
-wsporniki k6? przewijajacych,
-wykonanie systemu czujnikdw réwnolegbéci pracy zgrzebel,
-wykonanie kola prowadzacego zgrzebio w korycie ,
-wykonanie napinacza {aficucha w raz z systemem regulacji z pomostu zbiomikéw,
Wszystkie wspomiki naleéy wykonaé ze stali AISI304 czesci zlqczone A2/A4

f. do nagarniania osadéw i czeéci ptywajqcych z powierzchni osadnikéw wstepnych naIeZy wykonaé sta’te
koryto ze élizgiem do nagarniania, wymagania:
-koryto powinno byé wykonane z blachy AISI304 o gruboéci co najmniej 4mm,
-koryto winno byc’: zainstalowane ze spadkiem na cab] d’rugoéci zbiomika tj.8 000 mm,
-odp1yw osadow z koryta powinno odbywaé sie bedzie grawitacyjnie rurociagiem DN250 z zasq
spustowa,

g. zasilanie i sterowanie {aficuchowymi zgarniaczami osadéw piywajqcych minimalne wymagania:
-wykonanie jednej skrzynki zasiIajaco sterowniczej dla obu zgarniaczy,
-obudowa skrzynki wykonana z tworzywa odpornego na zewnetlzne warunki panujace nad osadnikami
oraz UV,
-stopier'1 szczelnoéci skrzynki (hermetyczna )IP65.
-wnetrze ogrzewane celem zapobieienia kondensacji i zapewnienia stab] temperatury dla
zainstalowane] w nie aparatury elektrycznej,
~wyposaZenie skrzynek:
a. uk+ad sterowania umo2liwiajqcy regulacje predkoéci ruchu zgarniacza.
b. uk’tad pozwalajqcy na zaprogramowanie cyklu usuwania koZucha osadowego,
c. zabezpieczenia silnikéw napedu zgarniaczy,
d. sterownik z protokoiem PROFIBUS pozwalajacym w’xaczenie urzadzeh do systemu sterowania.
monitoringu , wizualizacji oraz raportowania oczyszczalni, przeJacznik trybu pracy A-O-R,
e. sygnalizacja pracy i awarii urzqdzefi z przekazem do SCADY,
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f. wyiqcznik bezpieczer’istwa ..grzybek”,
g. wykaz sygnaiéw niezbednych do monitoringu urzadzen:
- zasilanie szafy sterujacej,
~brak zasilania szafy,
-brak zasilania e NN,
-praca zgarniacza nr-1,
-praca zgarniacza nr-2.
-awaria zgarniacza nr-1,
-awaria zgarniacza nr-2,—stan przeiqcznikéw napedu zgarniacza nr—1 i nr2 A-O-R.

Zadanie nr 2:

Wykonanie nowej elektrycznej rozdzielnica gléwnej czeéci mechanicznej.

- Rozdzielnice naleZy zaprojektowaé i wykonaé w wersji szafowej IP54,

- obudowa metalowej malowana proszkowo,

- o minimalnych wymiarach 1800x1200x400 + cokéi o wysokoéci 200mm,

- wykonana rozdzielnica powinna zawieraé 20% wolnego miejsca na piycie montaZowej pod przyszia
rozbudowe,

- ze wzgledu na agresywne érodowisko naleZy w rozdzielnicy wykonaé wentylacje ‘nadciénieniowa wraz
systemem sterowania wentylac wiasna

Ze wzgledu na unifikacje i standaryzacje preferowana obudowa rozdzielnicy typu VX25 prod. ,,Rittall”

a. WyposaZenie szafy:
roziqcznik gidwny,
zasiiacz 24VDC buforowy
bezpieczniki dla obwodéw 24VDC i 230VAC,
przekainiki separacyjne dla wszystkich sygnaiéw binamych.
separatory dla wszystkich sygnaiéw analogowych,
aparaty elektryczne w wykonaniu przemysiowym, min. zdoinoéé zwarciowa 6kA,
sterownik PLC: moduiowa konstrukcja, zasilanie 24VDC, pamieé retentive, obsiuga blokéw
funkcyjnych, blokéw danych oraz biokéw przerwaniowych, zegar sprzetowy, obsiuga
komunikacji Ethernet. ptotokoiy Modbus TCP, Modbus RTU,

8. panel operatorski: zasilanie 24VDC, panel dotykowy TFT, podéwietlenie LED. przekqtna
ekranu min. 10", rozdzielczoéé min. 1024x768, interfejs Ethernet, RS232, RS485, USB,
obsiuga protokoiéw do komunikacji ze sterownikami giéwnymi SUW. Modbus RTU. Modbus
TCP.

b. Sterowanie naleZy zrealizowaé z wykorzystaniem sterownika PLC typu S7 prod. Siemens i poprzez
sieé éwiatiowodowa wiqczyé sygnaiy do istniejqcego systemu SCADA.

74
95

91
99

30
3?

Urzgdzenia zasilane i sterowane z rozdzielnicy RGCM

1. Pompownia osadu
- dmuchawy powietrzne - 2 x 15kW
- pompy osadu - 2 x 20kW(falownik)
- macerator - 1 x 5,5kW
- nagrzewnice powietrza - 2 x 18kW
- oéwietlenie
- gniazda siiowe
RAZEM ~117kW

2. Budynek krat
~ kraty + przenoéniki - 3 x 2,5kW
— wentylatory z biofiltrami - 5 x 2.2kW
- oéwietlenie. pobierak prébek écieku



M SPECYFIKACJA WARUNKow ZAMéWIENIA
.7 : moanzss GHQ/2022

RAZEM — 18,5kW

3. Sterownia KRUGER
- separator piasku — 2kW
- dmuchawy powietrzne - 2 x 5.5kW
- oéwietlenie, komputer wagowy
RAZEM - 13kW

4. Piaskownik
- pompa piasku - 2 x 4,5kW
- naped mostu - 1kW
- oéwietlenie
RAZEM - 10kW

5. Zageszczacz osadu
- naped pomostu - 2.5kW
RAZEM - 2,5kW

6. Osadniki wstepne
- naped zgarniacza - 2 x 1kW
- naped koryta uchylnego - 2 x 0,5kW
- zastawki koryt namywowych - 3 x 0,5kW RAZEM - 4,5kW.

-Dla podmiotéw nie bioracych udziaiu w dialogu technicznym wymagana jest wizja lokalna.
-Osoba do kontaktu ze strony zamawiajacego Piotr MoZdzierz tel 669 980 363
- Po zakor‘nczeniu montaZu zadania nr 1i 2 naleZy wykonaé pomiary ochronne przeprowadzié szkolenie
personelu. oraz ptzekazaé dokumentacje powykonawcza.

- Gwarancja nie mniej niz 36miesiecy.
-Termin realizacji do 30. 07.2022r
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

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

Oéwiadczenie o akceptacji przez Wykonac projektu umowy

Skmdajac oferte w postepowaniu na:

Postepowanie 6lTOI2022
Zadanie nr1. Modernizacja zgarniaczy osadnikdw wstepnych czeici mechanicznej oczyszczalni éciekéw w Kortygcienku

Zadanie nr2. Wykonanie nowej elektrycznei rozdzielnica giéwnej czeéci mechaniczne].

oéwiadczamy, 2e:

1. Akceptuje bez zastrzeZer'I projekt umowy przedstawiony w SW2;

2. Umowe, zobowiazuje sie zawrzeé w miejscu i terminie jakie zostana wskazane przez
Zamawiajqcego.

Podpis wykonawcy
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Zahcznik nr 4 do SWZ

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

.........

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

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

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

OSWIADCZENIE 0 BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY
Postepowanie GEO/2022

Zadanie nr1. Modernizacja zgarniaczy osadnikéw wstepnych czeéci mechanicznej oczyszczalni iciekéw w Korzyfcienku

Zadanie nr2. Wykonanie nowej elektrycznej rozdzielnica gi6wnej czqéci mechanicznej.

Oswiadczamy. 29 w stosunku do Firmy, kt6rq reprezentujemy brak jest podstaw do wykiuczenia
z powodu niespeinienia warunkéw w szczeg6lnoéci:

1. Firma, ktérq reprezentujemy nie wyrzadziia szkody, nie wykonujap zam6wienia lub wykonujac je
nienaleZycie, a szkoda ta zostaia stwierdzona orzeczeniem sadu, kt6re uprawomocniio sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.

. W stosunku do Firmy, kt6ra reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogioszono upadiosci,
zwyjatkiem sytuacji, gdy po ogioszeniu upadioéci doszio do zawarcia ukiadu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli ukiad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majatku upadiego
Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, opiat Iub skiadek na
ubezpieczenia spoieczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, rozioZenia na raty zalegiych piatnoéci lub wstrzymania
w caioSci wykonania decyzji wiaéciwego organu.
Osoby reprezentujqce fie nie zostaiy prawomocnie skazane za przestepstwo popeinione w
zwiazku z postepowaniem o udzielenie zam6wienia, przestepstwo przeciwko prawom os6b
wykonujqcych prace, zarobkowa, przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popeinione w celu
osiagniecia korzySci majatkowych, a tak2e za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziaiu w
zorganizowanej grupie albo zwiqzku majqcych na celu popeinienie przestepstwa lub przestepstwa
skarbowego
W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy Sad nie orzeki zakazu ubiegania sie o zam6wienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groibq
kary.
Nie jesteémy powiazani kapitaiowo lub osobowo z Zamawiajacym polegajqcym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu wspéice, jako wspélnik spéiki cywilnej lub spéiki osobowej;
b) peinieniu funkcji czionka organu nadzorczego lub zarzadzajacego prokurenta,

peinomocnika.

.................... , dnia .........05 2022 r.
(upeinomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalacznik nr 5 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

OSWIADCZENIE
o speinieniu warunkéw udzialu w postqpowaniu

Postepowanie 6ITOI2022
Zadanie nr1. Modernizacja zgqrniaczy osadnlkdw wstepnych czefici mechanicznej oczyszczalni s'ciekéw w Korzys‘cienku

Zadanie a. Wykonanie nowej elektrycznej rozdzielnica giéwnej czeéci mechanicznej.

Zgodnie z wymogami okreélonymi, oéwiadczam. co nastepuje:

Warunki udziaiu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam, 2e spemiam Warunki udzia+u w postepowaniu dotyczqce:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dziablnoéci zawodowej,

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

.................... , dnia ........05 2022 r.
(upemomocniony przedstawiciel wykonawcy)



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

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

Postepowanie 6ITOI2022

WYKAZ ROBOT

SPECYFIKACJA WARUNKéw ZAMOWIENIA
GIT0/2022

Zalqcznik nr 6 do SWZ

dnia _o5.2022 r

Zadanie nr1. Modernizacja zgarniaczy osadnikéw wstepnych czeici mechanicznej oczyszczalni s’ct'ekdw w Karzyicienku

Zadanie nr2. Wykonanie nowej elektrycznej rozdzielnica giéwnej czgéci mechanicznej.

Wykaz zrealizowanych w ciagu ostatnich 5 lat, to znaczy zakoficzonych przed up%ywem terminu
sk¥adania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dzialalnoéci jest krétszy - w tym okresie,
1 roboty polegajacej na wykonaniu toamych prac podwodnych.
Doéwiadczenie w realizacji obiektéw naleZy udokumentowaé referencjami wystawionymi przez podmioty
na rzecz ktérych roboty byty realizowane.

Lp. Nazwa i rodzaj
zaméwienia

oraz zakres robét

wartoéé prac
powierzonych
Wykonawcy

czas realizacji nazwa i adres
(naleiy podaé daty) Zamawiajqcego

poczqtek koniec

zalqczone
dokumenty

TAKINIE

podpis osoby loséb/ upowaZnionej/nych
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Zalqcznik nr 7 do SW2

dnia 05.2022 r.
pema nazwa wykonawcy

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

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

WYKAZ OSéB FUNKCYJNYCH WYKONAWCY
Postepowanie 6ITOI2022
Zadanie nr1. Modernizacja zgamiaczy osadnikdw wstepnych czeéci mechanicznej oayszczalni éciekdw w Korzyficienku

Zadanie nr2. Wykonanie nowej elektrycznej rozdzielnica giéwnej czqéci mechanicznej.

Wykaz oséb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia wraz z informacjami na temat ich
kwal'rfikacji zawodowych, doéwiadczenia i wyksztawenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takZe
zakresu wykonywanych przez nich czynnoéci i informac o podstawie do dysponowania tymi osobami.

, . . . Posiadane kwalifikacjel Zakres Podstawa
7 Lp. Imgg Iflnazwlsko uprawnienia czynnoéqi dysponowania

01 02 03 04 05
1

2

3

4

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

podfiié Es'BBJKSEiLAEWéEHBHé‘W"W"
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2)

1)

2)

1)

b)

2)

a)

13)

Zaiqcznik nr 8 do SWZ

WZéR GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Gwarancja
nale'zytego wykonania umowy i usuniecia wad iub usterek

Nr.............zdnia ....................

W zwiqzku z umowq o roboty budowlane nr ktéra zostanie zawarta pomiedzy

zwanedalqlioiniowiazanym", a "Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. w Koiobizegu z siedziba:
78-100 Koiobrzeg, ul. Artyleryjska 3 zwane dalej ,Beneficjentem”, ktérej przedmiotem jest:

zwana dalej ”umowaj”.

zwane dalej "Gwarantem", gwarantuje Beneficjentowi nieodwoialnie i bezwarunkowo, na zasadach
przewidzianych w niniejszej gwarancji, zapiate za powstaie w okresie waZnoSci gwarancji, zobowiazania
Zobowiazanego, wynikajace z umowy , w tym kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi za
opéZnienie.
do wysokoéci: PLN (siownie: ......00l100) w przypadku niewykonania Iub
nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy,
oraz do wysokoéci: ...PLN ( siownie: .00/100) w przypadku nie usuniecia Iub
nienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad Iub usterek powstaiych w przedmiocie umowy.
Kazda wypiata z tytuiu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnoéé Gwaranta o te kwote.
Niniejsza gwarancja jest waZna:
od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokoiem
odbioru stwierdzajacym naleZyte wykonanie przedmiotu umowy, nie diuZej jednak niz do dnia
- w zakresie roszczer'I z tytuiu niewykonania Iub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy, oraz
od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokoiem odbioru stwierdzajacym
naleZyte wykonanie przedmiotu umowy, do dnia .....r - w zakresie roszczer'I z tytuiu nieusuniecia Iub
nienaleZytego usuniecia wad Iub usterek powstaiych w przedmiocie umowy.
Beneficjent zobowiazany jest zgiosié w terminie waZnoéci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6,
Zeldanie zapiaty, pod rygorem odmowy wypiaty Swiadczenia z gwarancji.
Wypiata z tytuiu niniejszej gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta
kompletnego Zadania zapiaty.
Wypiata z tytuiu niniejszej gwarancji nastapi na pierwsze pisemne 2qdanie zapiaty zawierajqce kwote
roszczenia, pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentéw:
w przypadku niewykonania Iub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy:
dokumenty potwierdzajace, 2e osoby, ktére podpisaiy Zedanie zapiaty w imieniu Beneficjenta uprawnione
sq do jego reprezentowania,
oéwiadczenie, 2e Zadana kwota jest naleZna z tytutu Gwarancji w zwiazku z niewykonaniem Iub
nienaleZytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowiqzanego.
w przypadku nieusuniecia Iub nienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad Iub usterek powstaiych
w przedmiocie umowy:
dokumenty potwierdzajace, 2e osoby, ktore podpisaiy wezwanie do zapiaty w imieniu Beneficjenta
uprawnione sq do jego reprezentowania,
kopia obustronnie podpisanego koficowego protokoiu odbioru stwierdzajqcego naleZyte wykonanie
przedmiotu umowy,
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1)

2)

3)

4)

5)

10.

11.

oéwiadczenie Beneficjenta, 2e pomimo pisemnego wezwania Zobowiqzany nie usuna! w terminie wad lub
usterek powstatych w przedmiocie umowy i w zwiazku z tym iqdana z tytum gwarancji kwota jest mu
naleZna.
Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i ca¥kowicie w przypadku:
niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy z uplywem ostatniego dnia terminu
okreélonego w ust. 3 pkt 1),
nieusuniecia lub nienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad lub usterek powsta1ych w
przedmiocie umowy z upIywem ostatniego dnia terminu okreélonego w ust. 3 pkt 2),
zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiazafi przewidzianych w gwarancji, przed
upiywem terminu waZnoéci gwarancji,
gdy éwiadczenia Gwaranta z tytu1u niniejszej gwarancji w zakresie niewykonania lub nienaIeZytego
wykonania przedmiotu umowy, osiagneiy kwote wskazana w ust. 1 pkt 1),
gdy Swiadczenia Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji w zakresie nieusuniecia tub nienaleZytego
usuniecia wad lub usterek powsta1ych w przedmiocie umowy osiagnew kwote wskazana w ust. 1 pkt. 2).
Gwarancja zabezpiecza zobowiazania Zobowiazanego, okreélone w ust. 1, zgodnie z treécia umowy. z
dnia wystawienia gwarancji.
Spory mogqce wyniknaé przy wykonywaniu postanowiefi niniejszej gwarancji rozstrzygane beda przez
sad w’taéciwy dla siedziby Beneficjenta.
Beneficjent nie moZe dokonaé przelewu wierzytelnoéci z tytum niniejszej gwarancji lub obciaZyé jej
prawami osoby trzeciej bez uzyskania, na czynnoéci te, pisemnej zgody Gwaranta.
Niniejsza gwarancje sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, p0 jednym dla Beneficjenta
i Gwaranta.

Gwarant

Jako Zobowiazany oSwiadczamy, 2e treéé niniejszej gwarancji jest zgodna ze zioZonym przez
nas w dniu ................... wnioskiem o udzielenie gwarancji.

Zobowiazany
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Zaiqcznik do SWZ
Projekt - Umowa nr 6/1'0/2022

W dniu ......................... 2022 r. w Koiobrzegu pomiedzy

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spétka z 0.0. w Kolobrzegu (NIP: 671-00-12—257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) w Koiobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, ktéra reprezentuje

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu

zwana w treéci umowy Zamawiajacym,

a:
..(N:|P ..............................

REGON.” m) z siedziba w ................................................................wpisanalym do
rejestru Przedsiebiorcéw pod numerem KRS .................. Iub CEIDG, reprezentowanym przez:

22 22.12123..'.'.ZI.'.'.'.II.'.'.‘.'.f.‘.’.‘.II.'.'.'.'.'.'.'.'.'.III.'.'.'.‘..'.'.’.'.II.'.'.'.I23.212.'.'.'.'.II.'.'.'.Ii.'.'.'.
zwanyIn w treéci umowy Wykonawca

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedura udzielania zamowiefi przez MWiK Spo’Ika
z 0.0. w Kobbrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spéiki MwiK 2 04.12.2019 r.) zostaia zawarta umowa
o nastepujacej treéci:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

Zamawiajqcy zamawia a Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé zadanie, ktérego przedmiotem jest
Modernizacja zgamiaczy osadnikéw wstepnych czeéci mechanicznej oczyszczalni Sciek6w w
Konyécienku i wykonanie nowej elektrycznej rozdzielnica giownej czeéci mechanicznej, okreélone w
opisie przedmiotu zaméwienia, ktéry stanowi za1qcznik nr 1 do umowy,

TERMIN REALIZACJI
§ 2

Strony niniejszej umowy ustaliiy nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzier’I 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 kor'Icowego.

PRAWA l OBOWIAZKI STRON UMOWY
§ 3

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

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

3. Skutki poleceI’I o ktérych mowa w ust. 2. wydanych przez Zamawiajacego. moga stanowié podstawe
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakoficzenia robot, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 3
niniejszego dokumentu.

—\

§ 4
Do obowiazkéw Zamawiajacego naIeZy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy zgodnie z zapisami.
b) dokonanie wszelkich uzgodniefi lecych po stronie Zamawiajacego zwiazanych z realizacja

przedmiotu umowy,

_I
.
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c) przystapienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od zgioszenia do
odbioru,

d) dokonanie odbioru koficowego zgodnie 2 § 11 umowy.
e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nale2y w szczegélnoéci:
a) ustanowienie kierownika robbt, ktory ponosi odpowiedzialnoéé za realizacje przedmiotu umowy

w zakresie praw i obowiqzkow zgodnie z ustawa Prawo budowlane,
b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
c) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,
d) poinformowanie, przed przystqpieniem do robét, poszczegélnych uZytkownikéw uzbrojenia

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

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

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

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

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

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

hamujacej postep robét i innych zagroZeniach
k) przedstawienie zestawienia kosztéw robét budowlanych, montaZu instalacji i urzqdzeh

niezbednych do wystawienia dowodu OT (powstaiych érodkéw tnivaiych)
I) utrzymanie iadu i porzadku w miejscach prowadzonych prac,
m) zapewnienie wywozu i utylizacji odpadéw i gruzu we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.
n) zabezpieczenie terenu budowy w wode i energies elektryczna we wiasnym zakresie i na wiasny

koszt,
o) uzgodnienie z Zamawiajacym kolejnosci wykonywania robét objetych umowq, chyba 2e

okreélona kolejnoéé robbtjest konieczna ze wzgledu na technologie realizacji,
p) zgioszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét ulegajqcych zakryciu lub zanikajaoych,
q) wykonanie na swéj koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwoSci w celu sprawdzenia

jakoéci ich wykonania, jeZeIi wykonanie tych robét nie zostaio zgioszone do sprawdzenia przed
ich zakryciem,

r) po zakonczeniu robét uporzqdkowaé teren budowy i przekazaé go Zamawiajqcemu
w terminie ustalonym na odbiér robét,

s) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach dotyczacych spraw budowy, wyznaczonych przez
Zamawiajacego,

t) naprawienie i doprowadzenie do stanu poplzedniego robét, ich czeéci badz urzadzefi,
w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji.

u) udziai w przegiadach miedzy-gwarancyjnych w okresie obowiqzywania gwarancji.

UBEZPIECZENIE
§ 5

Wykonawca przedstawi réwniez opiacona polise nr ....................................... ubezpieczenia
odpowiedzialnoéci oywilnej za szkody w mieniu lub na= osobie wyrzadzone przez Wykonawca
w trakcie realizacji zadania. powstaie w zwiazku z realizacja zadania okreélonego w umowie, przy
sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé zioZonej ofeity Wykonawcy na jedno iwszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

REALIZACJA
§ 6

1. Wykonawca zobowiqzuje sie wykonaé przedmiot umowy przy zastosowaniu materiaiéw wiasnych.
Materiaiy, o ktorych 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 2 pom. 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.
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881). Wszystkie uiyte materiaiy powinny byé fabrycznie nowe i odpowiadaé normom i zaleceniom
branZowym oraz posiadaé znak CE.

2. Na kazde 2qdanie Zamawiajacego Wykonawca obowiqzany jest okazaé w stosunku do wskazanych
wyrobow budowlanych dokument (okreélony w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzajqcy
dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjai ludzki oraz materiaiy wymagane do
zbadania na qanie Zamawiajqcego, jakoéci robbt wykonanych z materiaiow Wykonawcy na terenie
budowy, a tak2e do sprawdzenia cieZaru i ilosci zuZytych materiaiow.

4. Zamawiajqcy moZe zaZadaé wykonania badar’I w celu sprawdzenia, jakoéci wykonanych robét lub
materiaiéw i urzadzefi wbudowanych Idostarczonych/ ziecajec je specjalistycznej jednostce lub
cedujac obowiazek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badafi okaie sie, 2e zastosowane materiaiy, urzadzenia bad:
wykonanie robét jest niezgodne z umowq to koszty badaI‘I obciaZaja Wykonawce, zaé gdy wyniki
badafi wykaZa, 2e materiaiy bad: wykonanie robbt sq zgodne z umowa, to koszty tych badafi
obciaZaja Zamawiajacego.

6. Wszystkie materiaiy nie nadajace sie do ponownego wbudowania iub wykorzystania i wymagajace
wywozu a pochodzqce z prowadzonych w ramach inwestycji robot, np. robot rozbiorkowych,
ziemnych beds stanowiiy wiasnosc'; Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE l ZAPLATA PODWYKONAWCY
§ 7

1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé zakres rzeczowy robét:
1) Siiami wiasnymi TAKINIE (niepotrzebne skreélid)
2) Siiami podwykonawcow TAKINIE (niepotrzebne skres'lié)

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 8

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

..,zi w formie gotéwkowej lub wformie polisy ubezpieczeniowejlpolisy bankowej, ktérej
treéé zostanie zaakceptowana przez Zamawiajqcego.

2. Strony ustalaja, 2e po wykonaniu zamowienia i odbiorze koficowym robét zostanie zwrécone
Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy w terminie 30 dni od daty podpisania
protokoiu koficowego, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy
jest przeznaczone na pokrycie roszczeI‘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 roszczeI‘I z tytuiu niewykonania lub nienaleZytego wykonania
umowy, w tym réwniez kar umownych.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§ 9

1. Strony ustaiaje, ze obowiazujacq ich forma wynagrodzenie, za wykonanie przedmiotu umowy
okreélonego w § 1 bedzie wynagrodzenie w formie ryczaitu.

2. Wysokoéé wynagrodzenie okreslona w ust.3 obejmuje wszelkie roboty, ktérych rozmiaru i kosztow nie
moZna byio przewidziec w dniu zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umozliwienia
u2ytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

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

4. Za ustalenie ilosci robét oraz za sposob przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenie
ryczaitowego odpowiada wyiacznie wykonawca. Wykonawca jest zobowiazany do zdobycia wszelkich
informacji, ktore moga byé konieczne do wykonania prawidiowej wyceny zaméwienia.

KARY UMOWNE
§ 1 0

1. Strony postanawiajq, 2e obowiazujqca je formal odszkodowania sa kary umowne.
Kary te beds naiiczane w nastepujqcych wypadkach i wysokoéciach:

a) za niedotrzymanie obowiazku okreéionego w § 8 ust. 1 w wysokoéci 0,1% wynagrodzenie
brutto ustaionego 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 doba zwtoki,

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

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

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare; umownq z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaIeZnych
od Zamawiajacego w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokoéé kar
umownych do wysokoéci rzeczywiécie poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyra2a zgode na dokonanie przez Zamawiajacego potracenia kar umownych
z faktur wystawionych przez Wykonawca.

5. Laczna wysokoéé kar umownych nie mole przekroczyé 50% wartoéci wynagrodzenia brutto
okreélonego w § 9 ust. 3 umowy.

A.

10.
11.

12.

ODBIORY I PRZEDSTAWICIELE
§ 11

. Strony postanawiaja, 2e przedmiotem odbioru koficowego badzie ptzedmiot umowy okreslony w § 1
umowy.
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacemu gotowoSé do odbioru koficowego.
Odbiér koficowy jest dokonywany po zakoficzeniu przez Wykonawca catoéci robot budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy po zgtoszeniu przez Wykonawca zakonczenia robét i
zgtoszeniu gotowoéci do odbioru.
Warunkiem przystapienia do odbioru koficowego jest spetnienie wymogu przedloZenia przez
Wykonawca Zamawiajacemu dokumentéw:
1) wymagane oéwiadczenia
2) kompletnq dokumentacje powykonawcza,
3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnoéci. autoryzacje itp.) potwierdzajace, Ze

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

Jeieli w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
mOZe odméwic’: odbioru do czasu usuniecia wad;
moZe odstapié od umowy lub 2adaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
JeZeli wykonawca na dziefi zwotania odbioru nie przedtoZy dokumentéw wskazanych w ust. 6, to
Zamawiajacy moZe odmowié odbioru do czasu dostarczenia dokumentéw. Wykonawca po
zebraniu wszystkich niezbednych dokumentéw okreélonych w ust 6 ponownie pisemnie
zawiadomi Zamawiajacego o gotowoéci do czynnosci odbiorowych w terminie nie dtqzym niz
wskazany przez Zamawiajacego w protokole z przerwania czynnoéci odbiorowych.
Strony postanawiaja, 2e
2 czynnoéci odbioru badzie spisany protokél zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tei terminy wyznaczone na usuniacie stwierdzonych przy odbiorze wad;
na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, ztoZony pned uptywem terminu na usuniecie
wad. Zamawiajacy m02e przedtuZyé ten termin;
do przedtuienia tych terminéw nie jest upowaZniony Inspektor Nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego pisemnie o usunieciu wad oraz
do 2adania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robbt jako wadliwych.
Zamawiajacy moZe podjaé decyzje o przerwaniu czynnoéci odbioru. jeZeli w czasie tych
czynnoéci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemoiliwiajq u2ytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - a2 do czasu usuniecia tych wad.
Przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy jest p... .........e-mail:
Po stronie Wykonawcy osoba odpowiedzialna za realizacje bedzie
................................................................................................................. e-mail:
Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiadzy Zamawiajacym a Wykonawca bedzie
sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wysytana faksem lub poczta
elektroniczna musi byé dodatkowo kaZdorazowo, bezzwtocznie potwierdzona przesytka pisemna
wystana poczta lub doraczona osobiscie na adres Zamawiajacego. O wszelkich zmianach
adresu strony obowiqzane sq natychmiast wzajemnie sie informowaé Iistem poleconym.
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W przypadku niedopeinienia powyiszego obowiazku pismo wysiane na dotychczasowy adres
uwaiane bedzie za skuteczne zioZenie oéwiadczenia woli.

GWARANCJA l REKOJMIA
§ 12

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z naleZyta starannoécia, zgodnie
zzasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi
w Umowie. Wykonawca gwarantuje, 2e wszystkie materiaiy i urzadzenia dostarczone przez
niego bedq nowe, peinej wartoéci handlowej i nadajace sie do uZycia w celu im przeznaczonym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy zgodnie z ofertq
na okres 36 m-cy liczac od daty bezusterkowego odbioru koricowego robot.

3. Na podstawie art. 558 § 1 KC. (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z pOZn. zm.) rozszerza sie
odpowiedzialnoéé z tytuiu rekojmi na okres gwarancji.

4. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazany jest do bezpiatnego usuniecia wszelkich
usterek iwad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.
Powiadomienie bedzie przesiane na adres e-mail Wykonawcy.

5. W przypadku bezskutecznego upiywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek, wad
Zamawiajqcy ma prawo usunaé je we wiasnym zakresie Iub zlecié ich usuniecie innemu
podmiotowi a kosztami obciaZyé Wykonawca. bez utraty praw gwarancyjnych.

6. Wykonawca oéwiadcza, 2e jest jedynym zobowiqzanym do wykonywania zobowiazafi z tytuiu
gwarancji jakoSci i rekojmi.

WARUNKI PLATNOSCI
§ 13

Strony postanawiaja. 2e rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie po
zakoficzeniu robOti ich bezusterkowym odbiorze koficowym.
Podstawq do wystawienia faktury przez Wykonawca bedzie sporzadzony i podpisany przez Strony
bezusterkowy koficowy protokéi odbioru robét.
Wykonawca zobowiazany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty podpisania
bezusterkowego koficowego protokoiu odbioru robot oraz dostarczenia Zamawiajacemu
oéwiadczenia Podwykonawcy (6w)* 0 zapiaceniu mu (im)* wynagrodzenia przez Wykonawce z
tytuiu wykonanych przez niego robot.
Wykonawca nie moZe przenieéé wierzytelnoéci Iub praw przysiugujacych mu na podstawie niniejszej
umowy na osoby trzecie.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 14

Oprocz wypadkéw wymienionych w treéci tytuiu XV kodeksu cywilnego. Zamawiajacemu przysiuguje
prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, 2e wykonanie umowy nie leZy w
interesie publicznym, czego nie moZna byio przewidzieé w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moie odstapic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o
powszych okolicznoSciach. W takim wypadku wykonawca moZe Zeldac jedynie
wynagrodzenia naieZnego mu 2 tytuiu wykonania czeSCi umowy.

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczqi robbt bez uzasadnionych oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania

Zamawiajqcego zioZonego na piémie,
d) Wykonawca przenivai realizacje robét bez uzasadnionych pizyczyn i pizenNa ta trwa diuZej niz

14 dni.
e) gdy Wykonawca nie realizuje obowiazkow w zakresie gwarancji i rekojmi, okreélonych w § 12

umowy.
odstapienie od umowy nie skutkuje niewaZnoéciq postanowier‘i umowy w zakresie

odpowiedzialnoéci Stron za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie przedmiotu umowy,
opisanych w § 10 umowy.

2. Opr6cz wypadkéw wymienionych w treéci tytuiu XV kodeksu cywiinego, Wykonawcy przysiuguje
prawo do odstapienia od umowy w szczegolnosci, jeZeli:
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a) Zamawiajajcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robbt lub podpisania protokoju
odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, i2 wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mom spejnié swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy,

3. Strony moge odstqpié od umowy w terminie 30 dni daty od powziecia wiadomoéci o okolicznoéciach
stanowiacych podstawe odstapienia. Odstqpienie od umowy wywojuje skutki ex nunc- czyli od chwili
zoenia oswiadczenia o odstqpieniu.

4. Odstapienie od umowy powinno nastqpic w formie pisemnej pod rygorem niewaZnoéci i powinno
zawieraé uzasadnienie.

5. W przypadku odstqpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciaZajq nastepujace
obowiazki szczegojowe:
1) w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzadzi szczegéjowy protokoj inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzier‘n odstapienia,
2) jeZeli Wykonawca nie przedstawi protokoju, o ktorym mowa w pkt. 1 w wyznaczonym terminie,

protokoj inwentaryzacji robot w toku zostanie sporzajdzony przez Zamawiajacego bez udzialu
Wykonawcy - Zamawiajacy obciaZy Wykonawce kosztami przeprowadzenia inwentaryzacji.

3) protoko’r sporzqdzony zgodnie z pkt. 2) stanowié bedzie podstawe do wzajemnych rozliczen,
4) Wykonawca w ciagu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt tej strony ktéra odpowiada za przyczyny odstapienia od umowy,
5) Wykonawca w ciqgu 7 dni sporzadzi wykaz tych materiamw, konstrukcji lub urzqdzefi, ktére nie

moga byc’: wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowa, jeZeIi odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleZnych 0d niego,

6) Wykonawca w ciagu 7 dni zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajqcych, jeZeli odstapienie od umowy nastajpia‘o z przyczyn
za ktére Wykonawca nie odpowiada,

7) Wykonawca niezw’locznie, a najpéZniej w terminie 7 dni. usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie naleZace do niego
materiajy i urzadzenia,

8) Wykonawca w ciqgu 10 dni od daty odstapienia przekaZe Zamawiajacemu uporzadkowany
teren budowy,

9) w razie odstapienia od umowy z przyczyn, 2a ktére Wykonawca nie odpowiada tj.
w przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiajacy zobowiazany jest do:
a) dokonania odbioru robét przewvanych i zabezpieczajacych oraz do zamaw wynagrodzenia

za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstqpienia i za roboty zabezpieczajace,
b) odkupienia materiajow, konstrukcji lub urzqdzefi okreélonych w pkt. 3 niniejszego

paragrafu umowy, 7
c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytuju nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy

obiektéw zaplecza urzadzeri zwiqzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba :e Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzqdzefi,‘

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§ 15
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot w sprawie

zaméwienia publicznego Zamawiajacy jest zobowiqzany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy.
3. Wiaéciwym do rozpoznania sporéw wynikjych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wlaéciwy

dla siedziby Zamawiajacego.
§ 16

Zmiana postanowiel'l zawartej umowy lub ktéregokolwiek z zalqcznikow. stanowiqcych integralna czesé
niniejszej umowy - moZe nastqpic za zgoda obu stron, wyra20nq na piémie w formie aneksu do umowy,
pod rygorem niewaZnoéci.

§ 17

Umowe niniejszej sporzadza sie w 2 jednoblzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otlzymuje
Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.
Zajgcznik do umom:

1. Opis przedmiotu 2am6wienia.
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Zaficznik nr 1 do umowy

szczeeéLowv OPIS ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest:

Zadanie nr 1:
Modernizacja zgarniaczy osadnikéw wstepnych czeéci mechanicznej oczyszczalni s’ciekéw w
Korzys’cienku. Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia zosta! opracowany na podstawie
przeprowadzonego Dialogu technicznego.

1.Zakres prac modernizacyjnych:

a. oczyszczenie zbiornikéw osadnikéw .demontaz istniejqcych zgarniaczy bez demontaZu wspornikéw
prowadnic oraz napedu/z uwagi na mozliwoéé uszkodzenia warstwy izolacyjnej zbiornikal,

b. demontaz rynien uchylnych odbioru czeéci pajqcych,

c. inwentaryzacja i ocena techniczna zdemontowanych elementéw pod kqtem ich dalszego
wykorzystania.
d. wyniesienie zgarniaczy tahcuchowych laficuchéw ,ké’: przewijajqcych ,wak'aw napgdowych ponad
poziom éciekéw, aby kontakt z osadem flotatem miaiy tylko {opaty zgarniajace,
e. wykonanie nowych zespokSw zgarniaczy tj.
-wspornik6w napedu,
-wsporniki prowadnic zgrzebea‘,
-wsporniki wa¥u gkswnego napedu zgrzebe},
-wsporniki k6¥ przewijajacych,
-wykonanie systemu czujnikéw réwnolegbéci pracy zgrzebeL
-wykonanie kola prowadzacego zglzebw w korycie ,
-wykonanie napinacza ’raficucha w raz z systemem regulacji z pomostu zbiornikéw,
Wszystkie wspomiki nalez'y wykonaé ze stali AISI304 czes’ci zlaczone A2/A4

f. do nagarniania osadéw i czeéci p¥ywajacych z powierzchni osadnikéw wstepnych naleZy wykonaé stab
koryto ze Slizgiem do nagarniania. wymagania:
-koryto powinno byé wykonane z blachy AISI304 o gruboéci co najmniej 4mm,
-koryto winno byé zainstalowane ze spadkiem na ca’rej dmgoéci zbiornika tj.8 000 mm,
-odp{yw osadéw z koryta powinno odbywaé sie bedzie grawitacyjnie rurociqgiem DN250 z zasq
spustowq,

g. zasilanie i sterowania #aficuchowymi zgarniaczami osadéw pWajacych minimalne wymagania:
-wykonanie jednej skrzynki zasilajqco sterowniczej dla obu zgarniaczy,
-obudowa skrzynki wykonana z tworzywa odpornego na zewnetrzne warunki panujace nad osadnikami
oraz UV,
-stopier'1 szczelnoéci skrzynki (hermetyczna )IP65,
-wnetrze ogrzewane celem zapobieZenia kondensacji i zapewnienia staiej temperatury dla
zainstalowanej w nie aparatury elektrycznej,
-wyposa2enie skrzynek:
a. uk’Iad sterowania umozliwiajacy regulacje predkoéci ruchu zgarniacza,
b. ukiad pozwalajacy na zaprogramowanie cyklu usuwania k02ucha osadowego,
c. zabezpieczenia silnikéw napedu zgarniaczy,
d. sterownik z protoko+em PROFIBUS pozwalajacym wkaczenie urzadzefi do systemu sterowania,
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monitoringu ,wizualizacji oraz raportowania oczyszczalni, przeiqcznik trybu pracy A-O-R,
e. sygnalizacja pracy i awarii urzqdzefi z przekazem do SCADY,
f. wyiacznik bezpieczer'istwa ”grzybek",
g. wykaz sygnaiéw niezbednych do monitoringu Ulzadzefi:
- zasilanie szafy sterujacej,
-brak zasilania szafy,
-brak zasilania e NN,
~praca zgarniacza nr-1,
-praca zgarniacza nr-2,
-awaria zgarniacza nr-1,
-awaria zgarniacza nr-2,—stan paeiacznikéw napedu zgarniacza nr—1 i nr2 A-O-R.

Zadanie nr 2:

Wykonanie nowei elektrycznej rozdzielnica gtéwnej czeéci mechanicznej.

- Rozdzielnice naleZy zaprojektowaé i wykonaé w wersji szafowej IP54,

- obudowa metalowej malowana proszkowo,

- o minimalnych wymiarach 1800x1200x400 + cokoi o wysokoéci 200mm,

- wykonana rozdzielnica powinna zawieraé 20% wolnego miejsca na piycie montaZowej pod przyszia
rozbudowe,

- ze wzgledu na agresywne érodowisko naleZy w rozdzielnicy wykonaé wentyiacje ‘nadciénieniowa wraz
systemem sterowania wentyiacja wiaa

Ze wzgledu na unifikacje i standaryzacje preferowana obudowa rozdzielnicy typu VX25 prod. ,,Ritta||"

b. WyposaZenie szafy:
9. roziqcznik gléwny,
10. zasilacz 24VDC buforowy
11. bezpieczniki dla obwodow 24VDC i 230VAC,
12. przekazniki separacyjne dla wszystkich sygnaiow binarnych,
13. separatory dla wszystkich sygnaiéw analogowych,
14. aparaty elektryczne w wykonaniu przemysiowym, min. zdolnoéé zwarciowa 6kA,
15. sterownik PLC: moduiowa konstrukcja, zasilanie 24VDC, pamieé retentive, obsiuga blokow

funkcyjnych, blokéw danych oraz blokéw przerwaniowych, zegar sprzetowy. obsiuga
komunikacji Ethernet, ptotokoiy Modbus TCP, Modbus RTU,

16. panel operatorski: zasilanie 24VDC, panel dotykowy TFT, podéwietlenie LED, przekatna
ekranu min. 10”, rozdzielczoéé min. 1024x768, interfejs Ethernet. R8232, RS485, USB.
obsiuga protokoiow do komunikacji ze sterownikami giownymi SUW. Modbus RTU, Modbus
TCP.

c. Sterowanie naIeZy zrealizowaé z wykorzystaniem sterownika PLC typu S7 prod. Siemens i poprzez
sieé éwiatiowodowq wiqczyé sygnaiy do istniejqcego systemu SCADA.

Urzadzenia zasilane i sterowane z rozdzielnicy RGCM

1. Pompownia osadu
- dmuchawy powietrzne - 2 x 15kW
- pompy osadu - 2 x 20kW(falownik)
- macerator - 1 x 5,5kW
- nagrzewn ice powietrza - 2 x 18kW
- oéwietlenie
- gniazda siiowe
RAZEM - 117kW

2. Budynek krat
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- kraty + przenoéniki - 3 x 2,5kW
- wentylatory z biofiltrami - 5 x 2,2kW
- oéwietlenie, pobierak prObek écieku
RAZEM - 18,5kW

3. Sterownia KRUGER
- separator piasku - 2kW
- dmuchawy powietrzne - 2 x 5,5kW
- oéwietlenie, komputer wagowy
RAZEM - 13kW

4. Piaskownik
- pompa piasku - 2 x 4,5kW
- naped mostu - 1kW
- oéwietlenie
RAZEM —10kW

5. Zageszczacz osadu
- naped pomostu - 2,5kW
RAZEM - 2,5kW

6. Osadniki wstepne
- naped zgarniacza - 2 x 1kW
- naped koryta uchylnego - 2 x 0,5kW
- zastawki koryt nap%ywowych - 3 x 0,5kW RAZEM - 4,5kW.

~Dla podmiotéw nie bioracych udzia+u w dialogu technicznym wymagana jest wizja lokalna.
—Osoba do kontaktu ze strony zamawiajqcego Piotr Moidzierz tel 669 980 363
- Po zakoficzeniu montaZu zadania nr 1i 2 naleZy wykonaé pomiary ochronne przeprowadzié szkolenie
personelu. oraz przekazaé dokumentacje; powykonawcza.

- Gwarancja nie mniej niz 36miesiecy.
-Termin realizacji do 30. 07.2022r


