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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

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

nie przekraczajacej kwoty 431.000 euro.

1. Nazwa postepowania: Dostawa

Przedmiotem postepowania jest dostawa, montai, programowanie oraz
uruchomienie 3 sztuk przemiennikéw czestotliwoéci Danfoss VLT Aqua Drive FC-
202P55KT4E20H3 na terenie Oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku.

Numer postepowania: 8IT012022

2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

lm' ' ' k : K k D ' - A 07.2022 r.IQ I naZWIs o Janusz ube /; fflnla (7

/W46%”
3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zafliérdzii pod wzgledem technicznym:

Imie. i nazwisko: Tomasz Urbar‘nski kier. Dz. TO Dnia - 07.2022 r.
/\
/ MGM/:1 60

4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: ’
a . .. '\ n -.

Imie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy a - ..‘.’.’.i.:.§’.‘.'..’.al.9W.. r. '

5. specyfikacjc—g warunkéw zaméwienia zatwierdzii: V
Imie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — Radca Prawny

Podpis: i
I

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: I/I/ i 2.2
. . {a}

Imie i nazwisko: Pawei Hryciéw - Prezes LAULDnia — 114?...“ ..7.. r.
H

Podpis:

Pawel 1ycz‘6w
lntegralnq czqéé niniejszej SWZ stanowiq wzory dokument Izalqcznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1: ZAMA WIAJACY:
1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spélka z ograniczona

odpowiedzialnoéciq, ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.

2. Adres strony internetowej Zamawiajqcego; www.bip.mwik.ko|obrzeg.pl
3. Adres e-mail; przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
4. Ogioszenie o wszczeciu postepowania oraz SWZ zostaio zamieszczone na stronie internetowej

BIP Zamawiajacego.

Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:
ZAMOWIENIE SEKTOROWE.
Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedural udzielania zaméwiefi przez MVWK Sp. z o. o. w Koiobrzegu - Zaiacznik nr 1 do Uchwaiy Nr
134/2019 Zarzadu Spoiki MWIK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

RozdziaI Dostawa 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem postepowania jest dostawa, montai, programowanie oraz uruchomienie 3 sztuk
przemiennikéw czestotliwoéci Danfoss VLT Aqua Drive FC-202P55KT4E20H3 na terenie
Oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku. Postepowanie nr 8ITOI2022

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje. uzupelnienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji mOZe mieé charakter
pisemny lub forme elektroniczna. Przed terminem skiadania ofert Mkonawcy winni zapoznac sie z
treécia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie z caiosciq udostepnionych dokumentow odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte skiada sie, pod rygorem niewaZnosci, w formie pisemnej.
2. Peinomocnictwo do godgisania ofefly winno byé doiaczone do oferty, 0 He nie wynika

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

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie, ktora bedzie zaadresowana: Inazwa i adres
Zamawiajacego/ oraz bedzie posiadac nastepujace oznaczenie:

OFERTA Postepowanie nr 8ITOI2022

NIE OTWIERAé PRZED ..‘2.@....07.2022 r. do GODZ. 14.00

4. Wykonawca moZe wprowadzio zmiany lub wycofaé ziomna oferte przed upiywem terminu
skiadania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. jeZeIi
Wykonawca nie pOZniej niz w terminie skiadania ofert zastrzegi, 2e nie moga one byé
udostepniane.
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Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé caioéc zaméwienia, dopuszcza sie skiadanie ofert czeéciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwoéci ziOZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKO'W:

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

a) posiadania uprawnien do wykonywania okreélonej dziaialnoéci Iub czynnoéci, jeZeIi ustawy
nakiadaja obowiazek posiadania takich uprawniefi,

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

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH l DOKUMENTACH, JAKIE MflJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU:

Wykonawca zaiaczy nastepujace dokumenty potwierdzajace speinienie warunkéw udziaiu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

Podpisany Formularz oferty — zaiacznik nr 1 do SWZ.
Podpisany opis przedmiotu zaméwienia - zaiacznik nr 2 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zaiacznik nr 3 do SWZ.
OSwiadczenie o speinieniu warunkéw udziaiu w postepowaniu — zaiacznik nr 4 do SWZ.
Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaialnoéci
gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
isMierdzajace, Ze zakres jego dziaialnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a tak2e wskazujqce
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy.

6. Opiacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, 2e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaialnoéci, przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéc zioZonej oferty Wykonawcy na jedno iwszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia - waZnej na dzien podpisania umowy.

7. Zamawiajacy zaZQda przedstawienia oryginaiu Iub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna Iub bedzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mogi sprawdzic jej prawdziwoéci w
inny sposéb.

8. Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcow, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zioZyIi dokumentéw

potwierdzajacych speinienie warunkéw udziaiu w postepowaniu, do uzupeinienia tych dokumentéw
w okreélonym terminie.
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Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPCLNIE:

Wykonawcy mogq wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.
Rozdziai11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

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

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke, podatku VAT od towardw i usiug zgodna z ustawa o podatku

VAT i podatku akcyzowym.
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Rozdzial 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY:

Oferty spetniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zoone przez Wykonawcéw nie
podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wedtug poniZszych kryteriéw i wag:

Cena brutto oferty — 100%
W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktOw
1 % odpowiada punktacji kohcowej 1 pkt.
Sposéb dokonywania oceny wg wzoru:
C = On : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn — cena najniisza,
Cb — cena badana.

Najkorzystniejsza ofertq jest oferta, ktéra uzyska w prowadzonym postepowaniu najwiekszq
liczbe punktéw.

Rozdziat 13: WADIUM - nie jest wymagane

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy ztoZona oferta wynosi 3O dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obstugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéwi Kanalizacji” Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3,

78—100 Kotobrzeg

Oferty zioZone po terminie nie beda rozpatrywane,

Rozdzial16:SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.

Rozdzial 17: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA l OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego polega na: sprawdzeniu oferty
ptzed otwarciem, czy nie zostaty uszkodzone. wycofane lub zamienione.

2. Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego czjonkowie Komisji
dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami okreélonymi opisie
przedmiotu zaméwienia i specyfikacji.

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

4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeIi:
a) nie jest zgodna z treécia SW2;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zostata podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej zioZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;
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Rozdzial 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawca/ami,
ktOrzy zioZyIi oferty.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktorzy zioZyii oferty w niniejszym postepowaniu do zioienia
ofer’t ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy, ktérzy przystqpia do negocjacji ceny oferty, mogg ziozyé ofem ostateczne z ceng
niZszg od ceny Qierwotnei.

Rozdzial 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1.

2.

3.

Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiaia najkorzystniejszy
bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwiocznie Wykonawcéw, ktoizy ubiegali sie o udzielenie
zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajacej z treéci wybranej
oferty.

Rozdzlal 20: UNIEWAZ'NIENIE POSTEPOWANIA:

1.

2.
3.

Zamawiajacy moZe uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie
postepowania.
Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemoZIiwiajaca zawarcie waZnej umowy.
O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadamia r6wnoczeénie
wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 21: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SWZ.‘

1. Wykonawca moZe zwrécic sie do Zamawiajacego. o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw
zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiqzany niezwiocznie udzieiié wyjaénier'i, jednak nie pOZniej niz 2
dni przed upiywem terminu skiadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wpiynai do Zamawiajacego nie péZniej niz do godz.24.00 w dniu,
w ktorym upiywa poiowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.
Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP. bez ujawniania ZrOdia
zapytania.
Zamawiajacy moZe w kazdym czasie, przed upiywem terminu do skiadania ofert, zmodyfikowac treéé
specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposob modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.
Osoba uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym —e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.gl,
OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemniel. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca
telefaksu uwaZa sie za ziOZOne w terminie, jeZeIi ich treSé dotaria do adresata przed upiywem
terminu.
Zamawiajqcy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przesianie doiaczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZniona
do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajqcego.

Rozdzia122: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1.
2.

Zostaiy okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym m: 10 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dokiadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajqcy
powiadomi niezwiocznie wybranego Wykonawca.
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Rozdziaf 23: POUCZENIE O SRODKA CH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwo+anie przysIuguje Wykonawcom, wy¥acznie od niezgodnej z przepisami czynnosci

Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia Iub zaniechania czynnoéci, do
ktOrej Zamawiajqcy jest zobowiazany na podstawie Procedury.
Odwo’tanie przys’ruguje wy{acznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spe+nienia
warunkéw udziaIu w postepowaniu.
Odwo’tanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeIi
zostaty przes+ane faxem Iub drogq elektroniczna, albo w terminie 8 dni jeZeli zostaw doreczone w inny
sposob.
Wniesienie odw01‘ania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwdanie wnosi sie wylacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu Spcflki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéiki z ograniczona odpowiedzialnoécia
w Kdobmegu.
Odwdanie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoéc Iub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej zarzuca
sie niezgodnosc z przepisami Procedury, zawieraé zwieZJe przedstawienie zarzutéw, okreélac
qanie oraz wskazywaé okolicznoSci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie odoania.
OdwoJanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujqc odwo’tanie Prezes Zarzqdu SpéJki moZe je uwzglednié Iub odrzucié.
Informacje o odrzuceniu odwdania Zamawiajacy przesyia Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
Od decyzji Prezesa Zarzadu Spé’tki rozstrzygajacej odwo’tanie nie przysluguja dalsze érodki
odwdawcze.

Rozdzial 24: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1.

2.

O rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktOrego oferte wybrano do realizacji, zostanie
zawiadomiony (e-mail) odokonanym wyborze Iub o uniewaZnieniu postepowania, a taKZe
o Wykonawcach wykluczonych oraz o ofertach odrzuconych.
Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej: www.big.mwik.kolobrzeg.9l
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Zaiqcznik nr 1 do SWZ

dnia 07.2022 r.
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja”
Spélka z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3
78-100 Ko’robrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujqc do ogIoszenia o postepowaniu na:

Przedmiotem postepowania jest dostawa, montai, programowanie oraz uruchomienie 3 sztuk
przemiennikéw czqstotliwoéci Danfoss VLT Aqua Drive FC-202P55KT4E20H3 na terenie
Oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku. Postgpowanie nr 8/TO/2022
Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w specyfikacji warunkéw zaméwienia,
formularzu cenowym i projekcie umowy: za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

.................................. z! netto+ VAT= zibrutto
(slownie: )

Udzielamy gwarancji na okres 24 m-cy od daty wykonania dostawy.

1. Oferujemy termin wykonania dostawy i montaZu zgodnie z terminem okreélonym w opisie przedmiotu
zaméwienia

2. OSwiadczamy, 2e zapoznaliSmy sie z opisem przedmiotu zaméwienia i uznajemy sie za zwiazanych
z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.

3. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na okres 3O dni.
4. Przedmiot umowy zamierzamy wykonaé sami.
5. OSwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potlzebne dla zrealizowania przedmiotu

zaméwienia i dysponujemy odpowiednim sprzetem i kadra.
6. Oéwiadczamy, 2e zawarty projekt umowy zosta’t przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie w

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyZej wymienionych warunkach w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Zamcznikami do niniejszej oferty sa:

1.
2.

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

podpis osoby loséb/ upowaznionych
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Zalqcznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem postepowania jest dostawa, montai, programowanie oraz uruchomienie 3 sztuk
przemiennikéw czestotliwoéci Danfoss VLT Aqua Drive FC-202P55KT4E20H3 na terenie
Oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku.

Przemiennik czestotliwoéci Danfoss VLT Aqua Drive FC-202P55KT4E20H3

— 55kW (400V), 75HP. IN 3x380 — 480V 50/6OHZ. 96/95A

Dodatkowe wymagania:

1. Falownik wyposaZony w menu w jezyku polskim.
2. Wykonawca dostarczy urzadzenie na wJasny koszt na adres Oczyszczalnia Sciekéw w

Korzyscienku k/ Ko’robrzegu ul. Wspélna 5.
3. Termin dostawy: do 6 tygodni od daty otrzymania pisemnego zlecenia od Zamawiajacego.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urzqdzenie — minimalny okres gwarancji 2 late



M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
8IT0/2022 Strona: 9/14

Zalqcznik nr 3 do SWZ

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

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

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Przedmiotem postepowania jest dostawa, montai, programowanie oraz uruchomienie 3 sztuk
przemiennikéw czestotliwoéci Danfoss VLT Aqua Drive FC-202P55KT4E20H3 na terenie
Oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku. Postepowanie nr 8ITOI2022

Oéwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktOra reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespe’mienia warunkéw w szczegélnoéci:

1. Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzadziia szkody, nie wykonujac zaméwienia Iub wykonujac je
nienaleZycie, a szkoda ta zostala stwierdzona orzeczeniem sadu, ktOre uprawomoao sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.

. W stosunku do Firmy, ktOra reprezentujemy nie otwarto Iikwidacji, ani nie ogIoszono upadioéci,
zwyjatkiem sytuacji. gdy po ogtoszeniu upadbéci dosz’ro do zawarcia ukladu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sqdu, jeZeli uldad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez Iikwidacje majatku upad’tego.
Firma, ktOra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op#at Iub skiadek na
ubezpieczenia spoieczne Iub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, rozioZenia na raty zaleg{ych pJatnoéci Iub wstrzymania
w caioéci wykonania decyzji wiaéciwego organu.

. Osoby okreSlone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zosta’ry prawomocnie skazane za przestepstwo
popetnione w zwiqzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko
prawom oséb wykonujqcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Iub inne przestepstwo popemione
w celu osiagniecia korzyéci majatkowych, a takZe za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo
udzia’lu w zorganizowanej grupie albo zwiqzku majacych na celu pope+nienie przestepstwa Iub
przestepstwa skarbowego
W stosunku do Firmy, ktora reprezentujemy Sad nie orzek+ zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groZba
kary.
Nie jesteémy powiazani kapitaJowo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajqcym
w szczegélnosci na:

a) uczestniczeniu w spéflce, jako wspélnik spéJki cywilnej Iub spdki osobowej;
b) pemieniu funkcji cz’lonka organu nadzorczego Iub zarzadzajacego, prokurenta,

pemomocnika.

.................... ,dnia............O7.2022r.
(upeMomocniony plzedstawiciel wykonawcy)
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Zaiqcznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

OSWIADCZENIE
o speInieniu warunkéw udziaIu w postepowaniu

Przedmiotem postepowania jest dostawa, montai, programowanie oraz uruchomienie 3 sztuk
przemiennikéw czgstotliwoéci Danfoss VLT Aqua Drive FC-202P55KT4E20H3 na terenie
Oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku. Postepowanie nr 8IT0/2022

Warunki udziaIu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam, 2e spemiam Warunki udziaJu w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dzialalnoéci zawodowej,

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

. .............,dnia ......... 07.2022 r; ..........‘ ..........................................................
(upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Umowa nr 8/TO/2022

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

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

Pawel Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym,

a:

zwanym w tekécie Wykonawca i reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedura udzielania zaméwien
przez MVWK Spéika z 0.0. w Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spéiki MVWK 2 04.12.2019) zostala
zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, montaz, programowanie oraz uruchomienie 3 sztuk

przemiennikéw czestotliwoéci Danfoss VLT Aqua Drive FC-202P55KT4E20H3 na terenie
Oczyszczalni Sciek6w w Korzyécienku. , okreélona w Szczegéiowym opisie zamowienia, ktéry
stanowi zaiacznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Zamawiajacego w terminie do dnia... .. .2022 r.
2

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwote w wysokoéci = zl brutto (siownie: 21.
00/100).

2. Wartoéé ustalonego wynagrodzenia zostaia okreélona w ofercie Wykonawcy z dnia .2022 r., ktOra
stanowi zaiacznik nr 2 do umowy.

§ 3
1. Osoby odpowiedzialne za realizacje niniejszej umowy:

a)Do koordynacji caioéci spraw zwiqzanych z niniejszq umowa Zamawiajacy wyznacza
Pana Robert Rudnicki , Dz. TO. e-mail: r.rudnicki@mwik.kolobrzeg.pl

b)Do koordynacji caioéci spraw zwiazanych z niniejsza umowa Wykonawca wyznacza
P. e—mail: ..................

2. Osoby wymienione w ust.1 5a uprawnione do uzgadniania form i metod wykonywania przedmiotu
umowy, udzielania niezbednych wyjaéniefi i informacji koniecznych do prawidiowego wykonywania
przedmiotu umowy.

3. Wszystkie doreczenia i wezwania skierowane do stron umowy uznaje sie za prawidiowo i skutecznie
dokonane, jeZeli beda dokonane w jednym z miejsc wymienionych niZej:
a) w siedzibie Wykonawcy,
b) w siedzibie Zamawiajacego.
c) w formie pisemnej, e-mail.

§ 4
1. Strony ustalaja, 2e zapiata za wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeZeniem ust 2, bedzie sie

odbywala jednorazowo faktura po odbiorze potwierdzonym bezusterkowym protokoiem odbioru
podpisanym przez Strony.

2. Poprawnie wystawiona i dostarczona faktura VAT za wykonane dostawy bedzie piatna przelewem
w terminie do 30 dni.

§ 5
Obowiazki Wykonawcy:
1. Usunaé wady i usterki jakie zostana ujawnione w trakcie odbioru Iub w okresie rekojmi i gwarancji.
2. Przeprowadzic rozruch i prébnq eksploatacje;
3. Przekazaé Zamawiajacemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnoéci jego

wykonania,
4. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania wszystkich ciaZacych na nim obowiazkéw. majacych
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na celu naleZyte wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 6
. Strony ustalaja, 2e przedmiotem odbioru jest dostawa okreélona w szczegé’towym opisie zaméwienia

— za1aczniki nr 1 do umowy.
. Wykonawca, przekaZe Zamawiajacemu komplet dokumentéw odbiorowych w tym:

a) certyfikat, DTR. schematy atesty,
b) gwarancje na przedmiot umowy,
c) instrukcje obs+ugi w jezyku polskim, niezbedne dla prawid1owego uZytkowania i obs1ugi.

. Z czynnoéci dostawy przedmiotu umowy zostanie sporzqdzony protoké1 odbioru zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

§ 7

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres miesiecy od dnia
podpisania bezusterkowego protokolu odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc z tytu+u gwarancji i rekojmi za wady fizyczne zmniejszajace
wartoéé uiytkowa. techniczna dostarczonego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiazany do bezp1atnego usuwania zaistnialych wad i
usterek w terminie 2 dni od momentu ich zg1oszenia.
Za moment zg1oszenia usterki/wady uwaZa sie dzier‘u wysIania: e-mail, do Wykonawcy
Naprawa w okresie trwania gwarancji wyd1u2y okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich
naprawy.

§ 8
. Strony postanawiaja kary umowne. ktére bedq naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:

a) za zoke w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie 2 § 1 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kazda
rozpoczeta dobe zw1oki,

b) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoSci O,3%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kazda rozpoczeta dobe liczona od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad/ustek. zgodnie 2 § 7 ust. 3 niniejszej umowy,

c) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy w wysokoéci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 2 ust. 1,

d) za nie wykonanie us1ugi gwarancyjnej w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreélonego w § 2 ust. 1.

.Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupemiajacego na zasadach
ogélnych, o ile wartosc zastrzeZonych kar nie pokrywa wysokoéci szkody, a takZe w przypadkach
zawinionych przez druga strong, dla ktérych kar umownych nie zastrzeZono.

.Wykonawca wyraZa zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych, z faktur
wystawianych przez Wykonawca.
4
b

1

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

9
. NiezaleZnie od wypadkéw wymienionych w tregci Ksiegi Ill tytulu XV kodeksu cywilnego, kazdej ze

Stron przys1uguje prawo odstapienia od umowy w przypadku udowodnionego, raZalcego naruszenia
przez drugq Strong podstawowych postanowiefi umowy na zasadach opisanych niZej.

Zamawiajacemu przys1uguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, 2e wykonanie umowy w ca1oéci lub

w jej czeéci nie IeZy w interesie publicznym, czego nie moZna byto przewidzieo w chwili jej
zawarcia,

2) zostanie wszczete postepowanie zmierzajace do og1oszenia upad+o$ci. rozwiazania firmy
Wykonawcy lub zostanie zioZony wniosek o og1oszenie upad1oéci Wykonawcy lub oSwiadczenie
o wszczeciu postepowania naprawczego,

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

przyczyn lub przerwie prace i niezwiocznie nie wznowi ich pomimo wezwania Zamawiajacego.
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5) gdy Wykonawca nie realizuje obowiazkéw w zakresie gwarancji i rekojmi, okreSlonych w § 9.
3. Wykonawcy przsuguje prawo odstapienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw, jeZeli Zamawiajacy:

1) odmawia odbioru dostawy lub odmawia podpisania protokoiu odbioru, bez wskazania
uzasadnionej przyczyny,

2) nie wywiazuje sie z obowiqzku zaplaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego
miesiaca od uptywu terminu na zapJate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.

4. OSwiadczenie o odstapieniu od umowy naleZy z1oZyé drugiej stronie w formie pisemnej pod
rygorem niewaZnoéci — oéwiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawierac uzasadnienie oraz
musi byé zioione nie pézniej ni2 w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od daty powziecia
przez Strong wiadomoéci o wystapieniu okolicznoéci opisanych w § 9

5. Odstapienie od umowy nie skutkuje niewaZnoécia postanowien umowy w zakresie odpowiedzialnosci
Stron za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie przedmiotu umowy, opisanych w § 7 umowy.

10
1. Zmiana ktOregokolwiek postanowienia umowy gymaga zgody obu stron wyraZonej na pismie w formie

aneksu do umowy pod rygorem niewaZnoéci z zastrzeZeniem ust 2.
2. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub przedstawiciela Zamawiajacego nie wymaga zmiany umowy

pod warunkiem zachowania pisemnej formy powiadomienia.

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania maja w1aéciwe przepisy Kodeksu

cywilnego.
2. Spory wynikIe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny w+aéciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

§12

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

Zafggznik do umowz:

1. Szczegéfowy opis zaméwienia
2. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalqcznik nr1 do umowy
Szczegaowy opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa, montai, uruchomienie i wpiecie do systemu
sterowania nagrzednego SCADA 2 sztuk przetwornikéw sc4200 na reaktory biologiczne
Oczyszczalni Sciekéw w Korzyécienku kl Kotobrzegu:

Przemiennik czestotliwoéci Danfoss VLT Aqua Drive FC—202P55KT4E20H3
— 55kW (400V), 75H P, IN 3x380 — 480V 50/60HZ, 96/95A

Dodatkowe wymagania:

1. Falownik wyposaZony w menu wjezyku polskim.
Wykonawca dostarczy urzadzenie na wiasny koszt na adres Oczyszczalnia Sciekéw w
Korzyécienku k/ Ko’tobrzegu ul. Wspélna 5.
Termin dostawy: do 6 tygodni od daty otrzymania pisemnego zlecenia od
Zamawiajqcego.
Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone utzadzenie — minimalny okres gwarancji
2 Iata


