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Czoéé l SWZ

Rozdzial 1: ZAMA WIAJA CY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spé’lka z ograniczona odpowiedzialnoécia,

ul. Artyleryjska 3, 78-100 KoIobrzeg. wojedztwo zachodniopomorskie,
Te|./Fax. + 48 94 35 232-92, REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego; www.big.mwik.kolobrzeg.gl
Ogloszenie o wszczeciu postepowania zostaio zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajacego.

1.4. e-mail: glzetargi@mwik.kolobrzeg.9|,

1.2.
1.3.

Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zaméwieh przez MVWK Sp. z o. o. w Koiobrzegu - Za+acznik nr 1 do Uchwaly
Nr 134/2019 Zarzadu Spo1ki MVWK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Wykonanie cyklicznych przeglqdéw technicznych wiréwek dekantacyjnych
Postepowanie nr 9/TO/2022
Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupe’mienia i wyjaSnienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom.
Forma przekazywania powyzszych informacji ma forme elektroniczna. Przed terminem skladania ofert
Mkonawcy winni zapoznaé sie z treScia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaénien albo innymi
wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie sie z catoéciq udostepnionych dokumentéw odpowiada
Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBYPRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sk+ada sie w formie pisemnej.
2. Pemomocnictwo do Qodgisania ofem winno byc doIaczone do oferty, 0 He nie wynika

z innych dokumentéw za1aczonych do oferty (np. z odpisu z KRS. zaswiadczenia o wpisie do
ewidencji dziaialnoéci gospodarczej). Pe+nomocnictwo winno byé ddaczone w oryginale lub
kopii poéwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.

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

Wykonanie cyklicznych przegladéw technicznych wiréwek dekantacyjnych
Postepowanie nr 9ITOI2022

NIE OTWIERAC PRZED éé072022 r. do GODZ. 14.00

4. Wykonawca moze wprowadzié zmiany lub wycofaé z1oZona1 oferte przed uptywem terminu
sk1adania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiqcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeIi Wykonawca
nie p62niej m: w terminie sk+adania ofert zastlzegl, 2e nie moga one byc udostepniane.
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Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:

Oferta musi obejmowaé ca’toéci zaméwienia, Oferty zioZone jako czeéciowe nie beda waZne.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza moZliwoSci zJoZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEtNIENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktOrzy spe’miaja nastepujace warunki

dotyczqce:
a) posiadania uprawnien do wykonywania okreélonej dzialalnoéci Iub czynnoéci, jeZeli ustawy

nak1adaja obowiazek posiadania takich uprawnieri,
b) posiadania wiedzy i doswiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjaJem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONA WCY W CELU POTWIERDZENIA SPEILNIENIA WARUNKOW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:
1. Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty potwierdzajqce spemienie warunkéw udziaJu

w postepowaniu o udzielenie zamowienia:
1.1. Formularz oferty — zatqcznik nr 1 do SWZ.
1.2. Podpisany Szczegébwy opis przedmiotu zaméwienia - za1qcznik nr 2 do SWZ.
1.3. Aktualny odpis z w1a$ciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnoéci

gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajace. 2e zakres jego dzia’talnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a takZe
wskazujace osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy — wystawiony nie wczeéniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skitadania ofert.

1.4. Podpisane Oéwiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania —
za+acznik nr 3 do SWZ.
Podpisane Oéwiadczenie o sytuacji Wykonawcy - zaiacznik nr 4 do SWZ.
Wykaz dostaw i montaZy — zaJacznik nr 5 do SWZ.
WpJacone wadium.
Op’tacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajqcy, 2e Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia1a|no$ci. Wykonawca
przedstawi polise odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez
Wykonawce; w trakcie realizacji zadania, powsta+e w zwiqzku z realizacja zadania okreélonego
w umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé z1oZonej oferty Wykonawcy na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
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2. Zamawiajacy zaZada przedstawienia orygina+u lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wtedy, gdy przedstawiona plzez Wykonawca kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna Iub
bedzie budzic watpliwoSci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mom sprawdzié jej
prawdziwoéci w inny sposéb.

3. Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcow, ktOrzy w wyznaczonym terminie nie z{oiyli
dokumentéw potwierdzajacych spemienie warunkéw udzia+u w postepowaniu, do uzupemienia
tych dokumentéw w okreélonym terminie.

Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPéLNIE:
Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.
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Rozdzial 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Gene winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja zaméwienia, w tym

dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowac stawke podatku VAT od towaréw i usIug zgodna z ustawq

o podatku VAT i podatku akcyzowym.

Rozdziai 12: OPIS KRYTERIOW KTCRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAI’. PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty spemiajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zioZone przez Wykonawcéw
nie podlegajacych wykluczeniu, bedq oceniane wed1ug poniZszych kryteriéw i wag:

Cena oferty — 100%

Wtym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji kohcowej 1 pkt.

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

Rozdziai 13: WADIUM nie jest wymagane
1. Wykonawca przystepujacy do postepowania obowiazany jest do wniesienia wadium w kwocie

3.000, 00 21 (slownie: trzy tysiqce 21)
2. Wadium moZna wnieéé w pieniadzu, poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spadzielczej kasy

oszczednosciowo-kredytowej. gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniadzu naIeZy wp1acié na rachunek: 59 1240 6654 1111 0000 4968 3385
Bank Pekao SA l/o KoIobrzeg
3. Orygina1dokumentu (gwarancji, poreczenia itp.) naIeZy dolaczyé do oferty.
4. Do ofert naleZy do+qczyé dowéd wniesienia wadium, o ktOrym mowa w pkt. 1 Iub kopie

potwierdzenia dokonania przelewu — w przypadku wniesienia wadium w pieniqdzu.
5. Zamawiajqcy niezw+ocznie zwraca wadium, jeZeli:

1. up+yna1termin zwiazania oferta,
2. zawarto umowe,
3. uniewaZniono postepowanie, a protesty zostaty ostatecznie rozstrzygniete Iub up+yna1

termin ich wniesienia,
4. Wykonawcy, ktOry wycofaI oferta przed up1ywem terminu skiadania ofert — niezocznie

po z+o7_eniu pisemnego wniosku o zwrot wadium,
5. Wykonawcy, ktéry zosta! wykluczony z postepowania bad: ktOrego oferta zosta1a

odrzucona — niezw10cznie po z+oZeniu pisemnego wniosku o zwrot wadium. przy czym
ztoZenie takiego wniosku jest r6wnoznaczne ze zrzeczeniem sie przez Wykonawce prawa
do wniesienia sprzeciwu.

6. Je2eli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajqcy zwraca je na wskazany rachunek Wykonawcy,
po otrzymaniu wniosku z podaniem numeru konta na ktOre ma byé zwrocone.

1) Wadium przechowywanie jest na nieoprocentowanym rachunku.
7. Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jeZeli Wykonawca, ktérego oferta zosta1a wybrana:

1) odméwi’; podpisania umowy na warunkach okreélonych w ofercie,
2) zawarcie umowy sta1o sis; niemozliwe z przyczyn leZacych po stronie Wykonawcy.
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupe’mienia oferty nie z1oZy1dokumentow Iub

oSwiadczefi potwierdzajacych speinienie warunkéw udzia’tu w postepowaniu albo
pe’momocnictw, chyba 2e udowodni. 2e wynika to z przyczyn nieleZacych po jego stronie.
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Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiazania Wykonawcy ztoZonq oferta jest okreélony do dnia 19.08.2022 r. Bieg terminu
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCEI TERMIN SKtADANIA OFERT:
Miejsce: Punkt Obstugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji” Sp. z o. 0. ul. Artyleryjska 3,
78-100 Kotobrzeg.
Termin: Ofert nalez ztoZ édo dnia .éé..o7.2022 r. odz.14°°.
Oferty ztoZone po terminie zostana Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

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

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

cztonkowie Komisji dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami
okreSlonymi w szczegotowym opisie zaméwienia i specyfikacji warunkéw zaméwienia.

3. Informacje z otwarcia ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie BIP.
4. Oferta Wykonawcy, ktOry zostanie niedopuszczony Iub wykluczony z postepowania, nie bedzie

rozpatrywana.
5. Oferta zostanie odrzucona, jeZeIi:

a) nie jest zgodna z treéciq SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu. o ktOre prowadzone jest postepowanie;
c) zostata podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej ztoZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

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

ktOrzy ztoZyIi oferte/y.
2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktérzy ztoZyIi oferty w niniejszym postepowaniu do zloZenia

ofert dodatkowych Iub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

Rozdzial 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta bedzie przedstawiata

najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
2. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcéw, kt6rzy ubiegali sie

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

Rozdzial 19: UNIEWAZ'NIENIE POSTEPOWANIA:
1. Zamawiajqcy moZe uniewaZnic postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie

postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemoZliwiajaca zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia r6wnoczeénie

wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzia! 20: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SW2:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treSci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwtocznie udzielié wyjaénieh, jednak nie péiniej niz
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treSci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wptynat do Zamawiajacego nie poiniej niz do godz.15.00
w dniu. w ktOrym up’rywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.



SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
_ Postepowanie nr 9rr0/2022 Strona: 6/18

2. Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej tresc na stronie internetowej BIP. bez ujawniania 2rddia
za tania.

3. Zagawiajacy moZe w kazdym czasie, przed upiywem terminu do skiadania ofert, zmodyfikowac
treéé specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonanq w ten sposéb modyfikacje umieszcza na
stronie internetowej BIP.

4. Kontaktowanie sie z Wykonawca pod wzgledem proceduralnym —
e-mail: przetarqi@mwik.kolobrzeqpl.

5. OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujq
e-mail/pisemnielfakseml. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomoca telefaksu uwaZa sie za zioZone w terminie, jeZeli ich treéé dotaria do adresata przed
upiywem terminu.

6. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przesianie
doiaczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF. podpisanego przez osobe
upowaZniona do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdziaf 21: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zostaiy okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zamowienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Zamawiajacy moZe zawrzeé umowe przed upiywem terminu okreélonego w ust. 2, jeZeIi

w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia zi020no tylko jednq oferte.
4. O miejscu i dokiadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy powiadomi niezwiocznie wybranego

Wykonawce.

Rozdzial 22: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwoianie przysiuguje Wykonawcom, wyiacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnosci, do
ktOrej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie Procedury.

2. Odwoianie przysiuguje wyiqcznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny speinienia
warunkéw udziaiu w postepowaniu.

3. Odwoianie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiqcej podstawe jego wniesienia, jeZeIi
zostaiy przesiane faxem lub drogq elektroniczna, albo w terminie 10 dni jeZeli zostaiy doreczone
w inny sposéb.

4. Wniesienie odwoiania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwoianie wnosi sie wyiacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do
Prezesa Zarzqdu Spéiki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéiki z ograniczona
odpowiedzialnoécia w Koiobrzegu.

5. Odwoianie powinno wskazywaé zaskariona czynnoéé Iub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej
zarzuca sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiezie przedstawienie zarzutow,
okreélaé 2adanie oraz wskazywaé okolicznoSci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie
odwoiania.

6. Odwoianie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwoianie Prezes Zarzadu Spoiki moZe je uwzglednié lub odrzucic.

8. lnformacje o odrzuceniu odwoiania Zamawiajacy przesyia Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.

9. 0d decyzji Prezesa Zarzadu Spéiki rozstrzygajacej odwoianie nie przysiuguja dalsze érodki
odwoiawcze.

7‘

Rozdzial 23: 061:OSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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nazwa (firma) Wykonawcy

Zalacznik Nr1 do SWZ

dnia 07.2022 r

Nr KRS ..................................................
nr telefonu .............................................
e-mail:

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja”
SpéIka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Kolobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujac do ogloszenia o rozpoczeciu postepowania na: Wykonanie cyklicznych przeglqdéw
technicznych wiréwek dekantacyjnych Postepowanie nr 9IT0/2022

Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w szczegéJowym opisie zaméwienia
Wedlugastepujacych cen jednostkowych:

' . _ _ ' . Cena Cena Wartoéé netto
LP- Nazwa WIFOWk' ”050 Jednostkowa Jednostkowa razem

co 2000 9. co 4000 g.

1 wiréwka AN DRITZ typ D5LN 30HP 1

2 wirOwka GUINARD typ D4LC 30 2PH 2

7 Naprawy i awarie:

Zaiacznikami do niniejszej oferty sq:

Cena Jednej

Lp. Nazwa wirowki iloéé r°b°°z°9°dzmy

1 wiréwka ANDRITZ typ D5LN 30HP 1

2 wirowka GUINARD typ D4LC 30 2PH 2

Powsza cena uwzglednia wszystkie koszty zwiazane z realizac przedmiotu zaméwienia.
OSwiadczamy, 2e zapoznaliSmy sie ze specyfikacja warunkéw zamowienia i uznajemy sie za
zwiqzanych z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
OSwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiqzanych niniejsza oferta na okres do dnia 19.08.2022 r.
OSwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu
zamowienia i dysponujemy kadrq z wymaganymi uprawnieniami.
OSwiadczamy, 2e zawarty w specyfikacji warunkéw zamowienia projekt umowy zostal przez nas
zaakceptowany i zobowiazujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
wyZej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego.

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

podpis osoby /oséb/ upowaZnionej
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Zalqcznik nr 2 do SWZ

szczmétowv OPIS ZAMOWIENIA

Mkonanie cyklicznych grzeglgdéw technicznych wiréwek dekantacyjngch
Postggowanie nr 9ITOI2022

Miejsce przedmiotu zaméwienia:
Oczyszczalnia Sciekéw w Korzyécienku k/Koiobrzegu, ul. Wspélna 5

Zadanie 1.

- wykonywanie cyklicznych przegladéw serwisowych wiréwki ANDRITZ typ D5LN 30HP zgodnie z
zakresem czynnoéci sewvisowych — zalacznik nr 1 — wiréwka D5L i czeéci zamiennych oraz
umowa. jako integralna czeéciq opisu przedmiotu zaméwienia.

Naprawy i awarie:
Zgioszone przez Zamawiajacego awarie, usterki i biezace naprawy beda realizowane przez
Wykonawce. Wszelkie koszty napraw zleconych beda rozliczane oddzielnq faktura na podstawie
kosztorysu prac dodatkowych i sporzadzonego protokoiu odbioru. Kosztorys prac dodatkowych
musi zawieraéjednostkowy koszt 1 roboczogodziny serwisanta, niezbednego sprzetu, dojazdu
oraz byc zaiaczone do oferty — integralny element umowy.

Zadanie 2.

- wykonywanie cyklicznych przegladéw serwisowych 2 wiréwek GUINARD typ D4LC 30 2PH
zgodnie z zakresem czynnoéci serwisowych — zaiacznik nr 2 — wiréwka D4L i czeSci zamiennych
oraz umowa. jako integraina czeécia opisu przedmiotu zaméwienia.

Naprawy i awarie:
Zgioszone przez Zamawiajacego awarie, usterki i bieZace naprawy beda realizowane przez
Wykonawce. Wszelkie koszty napraw zleconych beda rozliczane oddzielna faktura na podstawie
kosztorysu prac dodatkowych i sporzqdzonego protokoiu odbioru. Kosztorys prac dodatkowych
musi zawieraéjednostkowy koszt 1 roboczogodziny serwisanta, niezbednego sprzetu. dojazdu
oraz byé zaiaczone do oferty — integralny element umowy.

Termin realizacji zaméwienia:

- 24 miesiace od daty podpisania umowy.
- proponuje na koniec rewaloryzacje cen
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Zalacznik nr 3 do SWZ

............................ dnia .........07.2022 r.

nazwa adres (firma) Wykonawcy'.

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

OSWIADCZENIE 0 BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Nawiazujac do ogIoszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

Mkonanie cxklicznxch grzeglgdéw techniczngch wiréwek dekantacxjnxch
Postgmwanie nr 9IT0/2022

Oéwiadczamy, 29 w stosunku do Firmy, ktOra reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespeInienia warunkow w szczegélnoéci:

1. Firma, ktora reprezentujemy nie wyrzadzfla szkody, nie wykonujac zaméwienia Iub
wykonujacje nienaleZycie.

2. W stosunku do Firmy. ktéra reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogloszono
upadtoéci, z wytkiem sytuacji, gdy po ogbszeniu upad’toSci dOSZ‘b do zawarcia ukJadu
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk’lad ten nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego.

3. Firma, ktorq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, opIat Iub sk#adek na
ubezpieczenia spoJeczne Iub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roz{02enia na raty zaleg}ych watnoéci Iub wstrzymania
w cabéci wykonania decyzji wiaéciwego organu.

4. Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaw prawomocnie skazane za
przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia,
przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa. przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu Iub inne przestepstwo pope’mione w celu osiagniecia korzyéci majatkowych,
a tak2e za ptzestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udziaIu w zorganizowanej grupie albo
zwiazku majacych na celu popemienie przestepstwa Iub przestepstwa skarbowego

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

6. Nie jesteémy powiazani kapitaiowo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spéice, jako wspélnik spé+ki cywilnej Iub spé+ki osobowej;
b) pelnieniu funkcji czionka organu nadzorczego Iub zarzadzajacego, prokurenta,

pemomocnika.

......... . ........ , dnia ................... O7. 2022 r. ........................................................... .........

(upemomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

................ dnia ......07.2022 r.
peina nazwa wykonawcy
...............................................................

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

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

OSWIADCZENIE
o speinieniu warunkéw udziaIu w postepowaniu

Nawiqzujac do og¥oszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:
Mkonanie cyklicznych przeglgdéw technicznych wiréwek dekantacxlnxch
Postggowanie nr 9ITOI2022

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. OSwiadczam, 2e speJniam Warunki udziam w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawnieh do prowadzenia okreélonej dziaJalnoSci zawodowej,

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

Miejsce i data 07.2022 r.
podpis osoby loséb/ upowaZnionej/nych
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Zaiacznik nr 5 do SWZ

dnia .....07.2022 r
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

WYKAZ USLUG

Mkonanie cgklicznych grzeglgdéw technicznych wiréwek dekantacglnxch
Postggowanie nr 9ITOI2022

Wykaz minimum dwéch, zrealizowanych w ciagu ostatnich 5 lat usiug Przegladéw technicznych
wiréwek, a jeZeIi okres prowadzenia dziaialnoéci jest krétszy, w tym okresie .
Doéwiadczenie w realizacji usiug naleZy udokumentowaé referenciami wystawionymi przez podmioty
na rzecz ktbrych by’ry one realizowane.

L.p. Nazwa i rodzaj zaméwienia wartoéé prac czas realizacji (naleiy nazwa i adres zatqczone
oraz zakres prac powierzonych podaé daty) Zamawiajacego dokumenty

Wykonawcy TAKINIE
poczatek koniec

(upeinomocniony pizedstawiciel wykonawcy)
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Umowa nr 9ITOI2022

W dniu ................... 2022 r. w Ko10brzegu pomiedzy
,,Miejskle Wodociqgi i Kanalizacja” Spélka z 0.0. w KoIobrzegu (NIP: 671-00-12-257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedziba w Ko1obrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, ktéra reprezentuje
Pawel Hryciéw - Prezes Zarzadu,
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym,
a:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedurq udzielania zaméwiefi przez MVWK Spo1ka
z 0.0. w Ko10brzegu (UchwaIa 47/2017 Zarzadu Spo1ki MWiK z 19.04.2017r z pOZn. zm.) zosta1a
zawarta umowa o nastepujacej treéci:
PRZEDMIOT UMOWY

§ 1
Zamawiajacy zamawia a Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé zadanie, ktOrego przedmiotem jest:
wykonanie cyklicznych przegladéw technicznych wirOwek dekantacyjnych, okreélonych w
szczegédowym opisie przedmiotu zaméwienia.

TERMIN REALIZACJI
§ 2

Strony niniejszej umowy ustali’ry nastepujqce terminy realizacji przedmiotu umowy:
1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dziefi podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie. do dnia: .........07.2024 r.
3. Odbidr wykonanych cyklicznych przegladow serwisowych przedmiotu umowy, odbedzie

sie kazdorazowo na podstawie podpisanego protoko1u odbioru tych robét.

OBOWIAZKI STRON
§ 3

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego naleZy:
a) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej okreélajqcej zakres robot.
b) dokonanie wszelkich uzgodnien |e2acych po stronie Zamawiajacego zwiazanych

z realizac przedmiotu umowy,
c) przystapienie do odbioru wykonywanie cyklicznych przegladéw serwisowych

przedmiotu umowy w terminie do 3 dni od zgioszenia do odbioru,
d) dokonanie odbioru koricowego zgodnie 2 § 11 umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§ 4

2. Do obowiazkéw Wykonawcy naIeZy:
a) Wykonywanie cyklicznych przegladéw serwisowych okreélonych w szczego10wym opisie

zaméwienia.
b) Wykonanie robot wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, przez osoby posiadajace

wymagane uprawnienia.
c) Wykonawca oéwiadcza, 2e posiada odpowiednia wiedze, doéwiadczenie i dysponuje

stosownq baza do wykonania przedmiotu umowy.
d) Wykonawca oSwiadcza, 2e przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami

wspo1czesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem naleZytej starannoéci, najwy2$zej jakoéci
uZytych materialéw i obowiazujacymi normami branZowymi oraz przepisami prawa.

3. Do obowiqzkow Wykonawcy na|e2y w szczegélnoéci:
a) ustanowienie kierownika, ktéry ponosi odpowiedzialnosé za realizacje wykonania przedmiotu

umowy w zakresie praw i obowiazkéw,
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b) opracowanie planu bezpieczer‘lstwa i ochrony zdrowia,

c) przeprowadzenie préb, pomiaréw i sprawdzen oraz rozruchu technologicznego
przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

d) prowadzenie prac zgodnie z przepisami bhp oraz p.poz.,
e) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy,
f) niezwioczne informowanie Zamawiajacego na piémie o wystepowaniu zagroZer‘I
g) utrzymanie iadu i porzadku w miejscach prowadzonych prac,
h) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach dotyczacych spraw wyznaczonych przez

Zamawiajacego,
i) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, czeéci badz’ urzadzefi, w przypadku

ich zniszczenia lub uszkodzenia.
j) udziai w przeglqdach miedzy-gwarancyjnych w okresie obowiqzywania gwarancji.

UBEZPIECZENIE
§ 5

Wykonawca przedstawi opiaconq polise nr ................. ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej za
szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawca w trakcie realizacji zadania, powstaie w
zwiqzku z realizacja zadania okreélonego w umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz
wartosc zioZonej oferty Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
REALIZACJA

§ 6
1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy przy zastosowaniu wiasnych Srodkéw.
2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjai Iudzki oraz materiaiy wymagane do

realizacji przedmiotu umowy.
§ 7

Wykonawca zobowiqzuje sie wykonaé caiy zakres rzeczowy robét siiami wiasnymi.
§ 8

Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

§ 9
1. Strony ustalaja, ze obowiazujqca ich formal wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy

okreélonego w § 1, bedzie wynagrodzenie w formie ryczaitu.
2. Kwota ryczaitowa brutto zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizac przedmiotu umowy

okresionego w § 1; WartoSé ryczaitowa przedmiotu umowy jest suma kwot ryczaitowych za
poszczegélne elementy zgodnie z Formularzem oferty i opisem przedmiotu zaméwienia.

3. Wynagrodzenie ryczaitowe za wykonanie wykonywanie przegiadéw serwisowych wiréwki,
przedmiotu umowy wynosi:

Cena Cena Wartoéé netto
- - - . - Jednostkowa Jednostkowa razemL . k |p Nazwa Wiréw I IOSC cc 2000 9. co 4000 g.

1 wiréwka ANDRITZ typ D5LN 30HP 1

2 wiréwka GUINARD typ D4LC 30 2PH 2

+ naleZny podatek VAT.
4. Wynagrodzenie ryczaitowe za Awarie i naprawy wyszczegélnione w opisie przedmiotu

zaméwienia roziiczane beda wg Stawki RbL

Cena
Lp. Nazwa wiréwki "036 Jednej

roboczogodziny

1 wiréwka ANDRITZ typ D5LN 30HP 1
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2 wiréwka GUINARD typ D4LC 30 2PH 2

+ naleZny podatek VAT
5. Za ustalenie iloéci oraz za sposob przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego odpowiada wytacznie wykonawca. Wykonawca jest zobowiazany do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga byé konieczne do wykonania prawidtowej wyceny zaméwienia.

KARY UMOWNE
§ 10

1. Strony postanawiaja, 2e obowiazujc je formq odszkodowania 5a kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia brutto

ustalonego w § 9 umowy ust. 3 za ka2da rozpoczetaj dobe zwtoki, liczac od dnia
okreélonego w § 4 ust. 2 lit a umowy.

b) za przekroczenie terminu odbioru w wysokoéci O,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w
§ 9 umowy ust. 3, liczonego od dnia okreélonego w § 2 ust. 3.

c) za odstqpienie od umowy z przyczyn zaIeZnych od Wykonawcy w kwocie 10%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 3.

2) Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
zale2nych od Zamawiajqcego w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9
umowy ust. 3.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajqcego, przenoszacego
wysokoéc kar umownych do wysokoéci rzeczywiScie poniesionej szkody.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrqcania kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce .

ODBIORY | PRZEDSTAWICIELE
§ 11

1. Strony postanawiajq, 2e przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy okreélony
w § 1; oraz w szczegotowym opisie zaméwienia.

2. Odbioru ustugi bedzie dokonywat przedstawiciel Zamawiajacego i Wykonawcy
3. Odbiér wykonanych ustug sem/isowych jest dokonywany po zakor‘lczeniu przez Wykonawce

prac, okreSlonych w szczegétowym opisie zaméwienia.
4. JeZeIi w toku czynnoéci odbioru zostanq stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:
1) moZe odméwié odbioru do czasu usuniecia wad,
2) moZe odstapié od odbioru i Zedao wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
5. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego pisemnie o usunieciu wad

zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.
6. Przedstawiciele stron:
a) ze strony Zamawiajacego jest p. Tomasz Urbafiski kier. Dz.TO tel 693530159.
b) ze strony Wykonawcy jest: p. ....................... e-mail: ........................................
7. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca bedzie

sporzadzana w formie pisemnej wjezyku polskim. Korespondencja wysytana faksem lub
poczta elektroniczna musi byé dodatkowo kazdorazowo, bezzwtocznie potwierdzona
przesytka pisemnq wystana poczta lub doreczona osobiécie na adres Zamawiajacego. O
wszelkich zmianach adresu strony obowiazane sq natychmiast wzajemnie sie informowaé
Iistem poleconym. W przypadku niedopetnienia powszego obowiazku pismo wystane na
dotychczasowy adres uwaZane bedzie za skuteczne z+oZenie oSwiadczenia woli.

GWARANCJA
§ 12

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z naleZyta starannoécia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi
w Umowie.
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2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi dla przedniotu umowy zgodnie
z oferta na okres 24 m-cy Iiczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego i zapewnia
o jego prawidiowym funkcjonowaniu.

3. Na podstawie art. 558 § 1 KC. (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 2 pain. zm.) rozszevza sie
odpowiedzialnoéé z tytuiu rekojmi na okres gwarancji.

4. Wykonawca oéwiadcza, 2e jest jedynym zobowiazanym do wykonywania zobowiazan z tytuiu
gwarancji jakoéci i rekojmi.

WARUNKI PLATNOSCI
§ 13

1. Strony postanawiaja, 2e rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie
fakturami po ich odbiorze.

2. Wykonawca zobowiazany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty podpisania
bezusterkowego protokoiu odbioru wykonanych usiug serwisowych.

3. Wykonawca nie mOZe przenieéé wierzytelnoéci Iub praw siuZacych mu na podstawie niniejszej
umowy na osoby trzecie.

§ 14
1. Termin piatnosci faktury: do 30 dni od daty wpiyniecia do siedziby Zamawiajacego prawidiowo

wystawionej faktury wraz z podpisanym bezusterkowym protokoiem odbioru , za ktére
wystawiona jest faktura.

2. W razie zwioki w zapiacie wierzytelnoéci pienieZnych Zamawiajacy zobowiazuje sie do zapiaty
ustawowych odsetek za zwioke.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY

a)

b)

C)

1.

2.

§ 15
1. Zmiana postanowier‘i zawartej umowy moZe nastqpié za zgoda obu stron wyraZona na piémie

pod rygorem niewaZnoSci takiej zmiany.
2. Zmiana umowy moZe nastapié:
1) w zakresie przediuZenia terminu zakonczenia robét o okres tnivania przyczyn z powodu

ktérych bedzie zagroZone dotrzymania terminu zakor‘iczenia w nastepujacych sytuacjach:
gdy wystqpiq niekorzystne warunki atmosferyczne uniemoZliwiajace prawidiowe wykonanie robét,
w szczegélnoéci z powodu technologii realizacji prac okreélonej umowa, normami i innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych. jeZeIi koniecznoSé wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoéé (np. wysokie Iub niskie temperatury. silne wiatry, diugotrwale i obfite opady
deszczu i éniegu),
wystapienia zjawisk zwiazanych z dziaianiem siiy wszej (kleska Zywioiowa, niepokoje
spoieczne, dziaiania militarne),

gdy wystqpi koniecznosc wykonania robbt zamiennych Iub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zaméwier‘i dodatkowych. ktére wstrzymuja Iub opoZniaja realizacje przedmiotu umowy.
3. Zmiana umowy nastqpié moZe z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez

przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawieraé:
1) opis zmiany ijej charakter,
2) uzasadnienie zmiany, wraz z jej udokumentowaniem,
3) czas wykonania zmiany oraz wpiyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstaiych okolicznoéci w
formie opisowej i wiaéciwie umotywowanej (protoko1l wraz z uzasadnieniem) przez powoiana
przez Zamawiajacego komisje techniczna,

5. NiezaIeZnie od powszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mOZIiwosé zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w
rejestrach publicznych.

§ 16
NiezaleZnie od wypadkéw wymienionych w treSci Ksiegi Ill tytuiu XV kodeksu cywilnego, kaZdej ze
Stron plzysiuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku udowodnionego, r32acego
naruszenia przez druga Strong podstawowych postanowieh umowy na zasadach opisanych niZej.

Zamawiajacemu przysiuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, 2e wykonanie umowy w caloéci
Iub w jej czeéci nie le2y w interesie publicznym. czego nie moZna by1o przewidzieé w chwili jej
zawarcia,

2) zostanie wszczete postepowanie zmierzajace do og1oszenia upad1o§ci, rozwiazania firmy
Wykonawcy Sub zostanie zJoZony wniosek o ogIoszenie upadtoéci Wykonawcy lub oéwiadczenie
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 niezw+ocznie nie wznowi ich pomimo wezwania Zamawiajacego.
5) gdy Wykonawca nie realizuje obowiazkéw w zakresie gwarancji i rekojmi, okreélonych w § 9.

3. Wykonawcy przsuguje prawo odstapienia od umowy. bez ponoszenia kosztéw, jeZeli
Zamawiajacy:
1) odmawia podpisania protokom odbioru, bez wskazania uzasadnionej przyczyny,
2) nie wywiazuje sie z obowiazku zap’raty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie

jednego miesiaca od upiywu terminu na zapiate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.
4. Oéwiadczenie o odstapieniu od umowy naleZy z1oZyC drugiej stronie w formie pisemnej pod

rygorem niewaZnoSci — oswiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie oraz
musi byc z1oZone nie pOZniej niz w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od daty powziecia
przez Strone wiadomoéci o wystqpieniu okolicznoéci.

5. Odstapienie od umowy nie skutkuje niewaZnoScia postanowien umowy w zakresie odpowiedzialnoéci
Stron za niewykonanie lub nienale2yte wykonanie przedmiotu umowy, opisanych w § 10.

§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 18
Zmiana postanowien zawartej umowy lub ktéregokolwiek z zaiacznikéw, stanowiacych integralna
czeéé niniejszej umowy - moZe nastapié za zgodq obu stron, wyra2a na piémie w formie aneksu do
umowy, pod rygorem niewaZnoéci.

§ 19
Umowe niniejszq sporzadza sie w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz
otrzymuje Zamawiajqcy i 1 egzemplarz Wykonawca.

Zalgcznik do umowz:
1. Opis przedmiotu zaméwienia
2. Oferta wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalacznik nr 2 do SWZ

szczmétoWY OPIS ZAMéWIENIA

Mkonanie cyklicznych grzeglgdéw techniczngch wiréwek dekantacgingch
Postggowanie nr 9ITOI2022

Miejsce przedmiotu zaméwienia:
Oczyszczalnia Sciekéw w Korzyécienku k/Koiobrzegu, ul. Wspélna 5

Zadanie 1.

- wykonywanie cyklicznych przegladéw sewvisowych wiréwki ANDRITZ typ D5LN 30HP zgodnie z
zakresem czynnoéci serwisowych — zaiacznik nr 1 — wiréwka D5L i czeSci zamiennych oraz
umowa, jako integralna czeécia opisu przedmiotu zaméwienia.

Naprawy i awarie:
Zgioszone przez Zamawiajacego awarie, usterki i bieZace naprawy beda realizowane przez
Wykonawce. Wszelkie koszty napraw zleconych beda rozliczane oddzielna faktura na podstawie
kosztorysu prac dodatkowych i sporzqdzonego protokoiu odbioru. Kosztorys prac dodatkowych
musi zawieraéjednostkowy koszt 1 roboczogodziny sen/visanta, niezbednego sprzetu, dojazdu
oraz byé zaiaczone do oferty — integralny element umowy.

Zadanie 2.

- wykonywanie cyklicznych przegladéw serwisowych 2 wiréwek GUINARD typ D4LC 30 2PH
zgodnie z zakresem czynnoéci serwisowych — zaiacznik nr 2 — wiréwka D4L i czeéci zamiennych
oraz umowa, jako integralna czeécia opisu przedmiotu zaméwienia.

Naprawy i awarie:
Zgioszone przez Zamawiajacego awarie, usterki i bieZace naprawy bedq realizowane plzez
Wykonawce. Wszelkie koszty napraw zleconych beda rozliczane oddzielnq faktura na podstawie
kosztorysu prac dodatkowych i sporzadzonego protokoiu odbioru. Kosztorys prac dodatkowych
musi zawieraéjednostkowy koszt 1 roboczogodziny serwisanta, niezbednego sprzetu, dojazdu
oraz byé zaiaczone do oferty — integralny element umowy.

Termin realizacji zaméwienia:

— 24 miesiqce od daty podpisania umowy.
— proponuje na koniec rewaloryzacje, cen
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ZAKRES CZYNNOSCI SERWISOWYCH DLA WIROWKI ANDRITZ D5L - zalacznik nr 1

poprzedniego przegladu

Lp. Czestotliwoéé Co 2 000 godziny co 4 000 godziny Uwagi

1 przeglqd ca1ego urzadzenia x x

sprawdzenie zuZycia
2 . , . x x

zgarnlaczy sruby | dysz .

3 wymiana oringéw éruby x x

sprawdzenie stopnia zuZycia
4 elementéw szybko x x

‘ zuZywajqcych sig-

5 wymiana1oZysk élimaka x

6 wymiana 102ysk bloku x
g1éwnego

regulacja naciagu paséw
7 . . x x

klmowych Iub wymiana

8 wymiana paséw klinowych x
wymiana oleju w przektadnl

9 reds-x x x

10 wymiana smaru w cyclo x x

11 przeglad przek1adni cyc1o x

Diagnostyka i ewentualna
12 . , . x xkorekta nastawuen centrltune

Analiza sterownika PLC— . _ . . . _ . .
12 korekta ustawiefi Bro ramu jezell wystepUJa b+edy Jezell wystepum biedy

13 Optymalizacja pracy wiréwki x x

14 sprawdzanie hacznika sprzeg’ra x x

15 sprawdzenle stanu plerSCIema x x
elastycznego

16 wymiana érub mocujacych x x

wszystkie uwagi z oceny stanu
17 technicznego wynikajace z x x

1: . 51.5 -ARZADU'1:... K by. z .o. w Kolobrzegu

KiF \OWNI
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ZAKRES CZYNNOSCI SERWISOWYCH DLA WIRCWKI GUINARD D4L - zalqcznik nr 2

Lp. Czestotliwoéé Co 2 000 godzin co 4 000 godzin Uwagi

1 przeglad ca1ego urzadzenia X X
sprawdzenie zuZycia 1opatek

2 i dysz X X

3 wymiana oringéw éruby X X

sprawdzenie stopnia zuZycia
4 elementéw szybko x x

zuZywajacych sie

5 wymiana102ysk élimaka X

6 wymiana 102ysk bloku X
g’réwnego

7 regulacja naciqgu paséw X X
klinowych lub wymiana

8 wymiana pasa przek+adni X

9 wymiana oleju w sprzegle x x

10 wymiana smaru w cyclo x x

1 1 sprawdzanie i ewentualna
korekta nastawiefi covirela X X

sprawdzenie czujnikéw
12 predkoéci — micro x x

13 sprawdzenie czu1nlkow - X X
magnes

sprawdzanie +acznika
14 sprzeg’ta X X

sprawdzenie stanu15 . , . . X XplerSCIenIa elastycznego

16 wymiana érub mocujacych x X

wszystkie uwagi z oceny
17 stanu technicznego

wynikajace z poprzedniego X X
przegladu
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