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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 431.000,00 euro.

1_ Nazwa postepowania: DOSTAWA

1. Dostawa zgrzewarki elektrooporowej >SBOX MAX 60< firmy Fusion
2. Trzyramienny centrator do zgnewania ALIGNER ECO 63-180 mm

Numer postepowania: 2ITEG [2022

2_ specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

Imie i nazwisko: Janusz Kubek Data - 15.07.2022 r.

Podpis: M I

3, specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii pod wzgledem technicznym:

lmie i nazwisko: Marek Zieniuk — Kierownik wiaflTEG Dnia — 15.07.2022 r.

Podpis: [ vm

4, specyfikacje warunkéw zaméwi ' zatwierdzii:

lmig i nazwisko: Iwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy Dnia/~ r.

Podpis: \

5_ specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwiei'flz :
/' ‘

lmie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski - Radca Prawyy—7 1 Dnia =4... ..'. .......-. ..... .

Podpis: Podpis: /M
6_ specyfikacje warunkéw zaWenfzatwierdzii:

lmie i nazwisko: Pawei Hryciéw - Prezes ZarzacYu'Sefig. AAfitduiDnia 1.U.UP.,. 2022... r.
yiib .

Podpis: MwiKSpJO-O' ‘ ‘
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Czeéé l SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCCW

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

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
REGON 330263149, NIP 671-00—12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego,: www.big.mwik.kolobrzeg.pl
Ogioszenie o wszczeciu postepowania zostaio zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajacego.

A
A PP

Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

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

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Postepowanie nr 2ITEGI2022

1. Dostawa zgrzewarki elektrooporowej >SBOX MAX 60< firmy Fusion
2. Trzyramienny centrator do zgrzewania ALIGNER ECO 63-180 mm

Rozdzial 4: INFORMA CJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupeinienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
bedq przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé
charakter pisemny, faksu Iub forme elektroniczna. Przed terminem skiadania ofert V_V1konawcy winni
zapoznaé sie z treScia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaénien albo innymi wprowadzonymi
zmianami. Za zapoznanie sie z caioécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte skiada sie w formie pisemnej.
2. Peinomocnictwo do mdpisania oferjx winno byé doiaczone do oferty, 0 Ne 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 lub
kopii poéwiadczonej notarialnie. badz przez jego wystawoe.

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

’Postepowanie nr ZITEGI2022
NIE OTWIERAC PRZED ..28...07.2022 r. do GODZ. 14.00

4. Wykonawca m02e wprowadzio zmiany lub wycofaé zioZona oferte przed upiywem terminu
skiadania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli Wykonawca
nie poZniej m: w terminie skiadania ofert zastrzegi, 2e nie moga one byé udostepniane.

Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé caioéci zaméwienia, Oferty zioZone jako czeéciowe nie beda waZne.



SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Postepowanie nr MEG/2022 Strona: 3/16

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

RozdzialI 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEtNIENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy speiniaja nastepujace warunki

dotyczace:
a) posiadania uprawnier‘i do wykonywania okreélonej dziaialnoéci lub czynnoéci, jeZeli ustawy

nakiadajq obowiazek posiadania takich uprawnien,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia.
c) dysponowania odpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamdwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

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

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
1.1. Formularz oferty — zaiacznik nr 1 do SWZ.
1.2. Podpisany Szczegéiowy opis przedmiotu zaméwienia - zaiacznik nr 2 do SWZ.
1.3. Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaialnoéci

gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajace, 2e zakres jego dziaialnoéci odpowiada profilowi zaméwienia. a tak2e
wskazujace osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy - wystawiony nie wczeéniej
niz 6 miesiecy przed upiywem terminu skiadania ofert.

1.4. Podpisane OSwiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania -
zaiacznik nr 3 do SWZ.

1.5. Podpisane OSwiadczenie o sytuacji Wykonawcy - zaiacznik nr 4 do SWZ.
1.6. Zaiaczenie kompletu dokumentéw urzqdzenia
2. Zamawiajacy zaZada przedstawienia oryginaiu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy.

gdy przedstawiona przez Wykonawca kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajqcy nie bedzie mOQi sprawdzié jej prawdziwoéci
w inny sposéb.

3. Zamawiajacy moie wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zioZyIi dokumentéw
potwierdzajacych spelnienie warunkéw udziaiu w postepowaniu, do uzupeinienia tych
dokumentéw w okreéionym terminie.

Rozdziai 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdziai 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena winna uwzgledniac wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja zaméwienia, w tym

dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towaréw i usiug zgodna z ustawa

o podatku VAT i podatku akcyzowym.

Rozdziai 12: OPIS KRYTERIéW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty speiniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji ZIOZOne przez Wykonawcéw
nie podiegajacych wykluczeniu, beda oceniane wediug poniZszych kryteriéw i wag:
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Cena oferty — 100%

Wtym kryterium oferta moze uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji koncowej 1 pkt.

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

Rozdzial 13: WADIUM
Nie dotyczy.

Rozdziaf 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiazania Wykonawcy zloZona oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z up1ywem terminu sk1adania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:
Miejsce: Poczta/Punkt Obs+ugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéwi Kanalizacji” Sp. z o. 0.
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kdobrzeg.
Termin: Ofert nalez 2102 6: do dnia ”£13.....07.2022 r. odz. 14°°.
Oferty zbZone po terminie zostana Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozdzial16: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:
1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego polega na: sprawdzeniu ofert

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

cztonkowie Komisji dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoSci z warunkami
okreélonymi opisie przedmiotu zaméwienia i specyfikacji warunkéw zaméwienia.

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

rozpatrywana.
5. Oferta zostanie odrzucona, jeZeli:

a) nie jest zgodna z treéciq SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu, o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zostaIa podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej z+oZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

Rozdzial 17: NEGOCJA CJE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy zastlzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawca/ami,

ktOrzy z+oZyli oferte/y.
2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw. ktérzy 2102y|i oferty w niniejszym postepowaniu do 2102enia

ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

Rozdzial 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajqcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawia’ra

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

o udzielenie zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz
jej cene/wartosc.
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Rozdzial19: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:
1. Zamawiajqcy m02e uniewaZnié 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 réwnoczeénie

wszystkich Wykonawcéw. ktorzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdziai 20: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrocié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwiocznie udzielié wyjaéniefi, jednak nie pozniej niz
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjasnienie treéci
specyfikacji warunkéw zamdwienia wptynat do Zamawiajacego nie pozniej niz do godz.15.00
w dniu, w ktérym upiywa poiowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

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

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

4. Osobq uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — Janusz Kubek tel. + 48 883 045 009.
e—mail: gizetargi@mwik.kolobrzegol,

5. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-mail/pisemnielfakseml. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomoca telefaksu uwaZa sie za ztoZone w terminie, jeZeli ich treéé dotarta do adresata przed
uptywem terminu.

6. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przestanie
dotqczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma w formacie PDF. podpisanego przez osobe
upowaZniona do reprezentowania Wykonawcy Iub Zamawiajacego.

Rozdzial 21: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCYZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zostaty okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zamdwienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krétszym hi: 5 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Zamawiajacy moZe zawrzeé umowe przed uptywem terminu okreéionego w ust. 2, jeZeii

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zioZono tylko jedna oferte.
4. O miejscu i dokiadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajqcy powiadomi niezwiocznie wybranego

Wykonawce.

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

Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia Iub zaniechania czynnoéci, do
ktérej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie Procedury.

2. Odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny speinienia
warunkéw udziaiu w postepowaniu.

3. Odwotanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeli
zostaty przesiane faxem Iub droga elektroniczna, albo w terminie 10 dni jeZeli zostaty doreczone
w inny sposéb.

4. Wniesienie odwotania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwotanie wnosi sie wyiqcznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do
Prezesa Zarzadu Spéiki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéiki z ograniczona
odpowiedziainoécia w Kotobizegu.

5. Odwotanie powinno wskazywaé zaskarZona czynnosc Iub zaniechanie Zamawiajacego, ktorej
zarzuca sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutow,
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okreélaé 2adanie oraz wskazywac okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwdania.

6. Odoanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwollanie Prezes Zarzadu SpéJki moZe je uwzglednié lub odrzucié.

8. Informacje o odrzuceniu odwoitania Zamawiajacy przeswa Wykonawcom. ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.

9. 0d decyzji Prezesa Zarzadu Spé’tki rozstrzygajacej odwoltanie nie przys’luguja dalsze Srodki
odwdawcze.

.“

Rozdzial 23: 06!:OSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. O rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktérego oferte wybrano do realizacji. zostanie

zawiadomiony (e-mail) odokonanym wyborze lub o uniewaZnieniu postepowania, a tak2e
o Wykonawcach wykluczonych oraz o ofertach odrzuconych.

2. Wyniki postepowania zostanq zamieszczone na stronie internetowej: www.bi9.mwik.kolobrzeg.p‘l
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Zalqcznik Nr 1 do SWZ

dnia 07.2022 r
nazwa (firma) Wykonawcy

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

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Kolobrze

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujac do ogioszenia o rozpoczeciu postepowania na:
Postepowanie nr 2ITEGI2022

1. Dostawa zgrzewarki elektrooporowej >SBOX MAX 60< firmy Fusion
2. Trzyramienny centrator do zgrzewania ALIGNER ECO 63-180 mm
3. Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

.................................. zi netto + VAT = zi brutto

(siownie:)

Nazwa iioéé szt cenajed. netto wartoéé netto

zgrzewarki elektrooporowej 1

>SBOX MAX 60< firmy Fusion

Trzyramienny centrator do 2

zgrzewania ALIGNER ECO 63-

180mm

Okres gwarancji ...........................................................................................................

Termin wykonania dostawy do dnia...

4. OSwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie ze specyfikac warunkéw zaméwienia i uznajemy sie za

zwiazanych z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.

5. OSwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu

zaméwienia

6. Oéwiadczamy, 2e zawarty projekt umowy zostai 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.

Zaiacznikami do niniejszej oferty sa:

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

podpis osoby /oséb/ upowaZnionej
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Zalacznik Nr 2 do SW2

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA

Postepowanie nr 2ITEGI2022
1. Dostawa zgrzewarki elektrooporowej >SBOX MAX 60< firmy Fusion- 1 sztuka
2. Trzyramienny centrator do zgrzewania ALIGNER ECO 63-180 mm - 2 sztuki

Dostawa zgrzewarki elektrooporowej >SBOX MAX 60<
Firmy FUSION. — ilosc 1 sztuka.
Opis przedmiotu dostawy:
Dostawa zgrzewarki elektrooporowej SBOX MAX firmy FUSION do czenia ruri ksztah‘ek polietylenowych
(HDPE) ipoIipropy/enowych (PP i PPR)

Parametry techniczne:
-Zgrzewanie w trzech trybach pracy:

o Automatycznego systemu rozpoznawania ksztaItki FUSAMA TIC,
o Skanowania kodu kreskowego ksztaitki,
- Recznego wprowadzania parametréw zgrzewania.
-Zgrzewania ksztaitek elektrooporowych zakresie Srednic 20 — 630 mm w tiybie FUSAMA TIC.
-Zgrzewanie ksztaitek elektrooporowych zakresie Srednic 20 — 400 mm w trybie recznym Iub w trybie kodu
kreskowego.
-Zgrzewarka z funkcja TRACEBIL/TY tzn. GIobaIny System Sledzenia pochodzenia iidentyfikacji
produktu(m. in. identyfikacja partii produktu oraz surowcéw uZytych do jego produkcji).
-Urzqdzenie wyposaz'one w skaner nowej generacji umoz'liwiajqcy skanowanie kodéw drukowanych oraz
bezpoSrednio z ekranu.
-Zasilanie — napiecie weciowe sieci:

o Minimalne -195 V
o Zalecane 230 V
o Maksyma/ne 265 V
-Napiecie wyjéciowe — dIa ksztaitek FUSMA TIC:

o Minimalne - 39,0 V
. Zalecane — 39,5 V
. Maksyma/ne 40,0 V
-Napiecie wyj$ciowe - ksztaitki manualneM/prowadzanie reczne
. Minimalne — 10 V
. Maksymalne 48 V
-Waga zgrzewarki wraz z przewodami — 17 kg.
-Pojemno$é wewnetiznej pamieci: 2000 zgrzewéw.
-Mozliwo$é pizeniesienia danych zgrzewéw za pomocq pamieci USB.
—Moz'Iiwo$é wprowadzania danych dotyczacych operatora oraz miejsca prowadzenia prac.
-Komunikaty o bledach identyfikujqce przyczyne ich powstania.
-VWdoczne na ekranie odIiczanie pozostaiego czasu zgrzewania.
-Informacje o kolejnym wymaganym przeg/qdzie technicznym.
-KIawiatura membranowa odporna na zanieczyszczenia.
-Obudowa zgodna z norma EN60529 i IP54 zapewniajaca odpowiednia ochrone przed wilgocia i
zanieczyszczeniami.
3. Pozostale warunki dostawy urzqdzenia:
-gwarancja na urzqdzenie minimum 24 miesiace
-oferent zaiaczy instrukcje obsiugi
-dostawa na koszt oferenta w terminie 14 dni roboczych 0d daty zIoZenia zIecenia
-termin piatnoéci 30 dni, po otrzymaniu faktury VAT.
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2.Dostawa trzyramiennego centratora do zgrzewania elektrooporowego
>ALIGNER ECO 63 - 180 mm<.
iloéé — 2 sztuki

1. Opis przedmiotu dostawy:
Dostawa trzyramiennego centratora do zgrzewania elektrooporowego przeznaczonego do wyréwnania i

podtrzymywania rur podczas zgrzewania elektrooporowego.
Przeznaczonego dla rur w érednicach od 63 — 180 mm.

2. Parametry techniczne:
Centratorjest wykonany ze stali i posiada regulowane zaciski mocujqce. Mo2na go ustawic w 4 rOZnych

pozycjach roboczych, co umozliwia zgrzewanie pod zadanymi katami, takimi jak 30°, 45°, 90°, ,,w Iinii” oraz
zgrzewanie tréjnikéw. Uchwyt montaZowy ma umieszczone zaciski w ksztatcie litery V wyposaZone w pasy
do mocowania rur. System, wraz z mocowaniem rur do zacisku, s¥u2y réwniez jako urzadzenie centrujqce.

KaZde ramie wyposaZone w 2 prowadnice, na ktérych moZna przesuwaé zaciski.
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

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

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

OSWIADCZENIE 0 BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Nawiqzujac do ogloszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

Postepowanie nr 2ITEGI2022

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

1. Firma, ktdra reprezentujemy nie wyrzadzi+a szkody, nie wykonujac zaméwienia lub
wykonujac je nienale2ycie,

2. W stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy nie otwarto Iikwidacji, ani nie ogioszono
upadloSci, z wyjatkiem sytuacji. gdy po ogloszeniu upadloéci dOSZb do zawarcia uk¥adu
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk{ad ten nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadJego.

3. Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, opJat Iub skladek na
ubezpieczenia spoieczne lub zdrowotne, z wytkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia. odroczenia. roz#o7_enia na raty zaleg#ych p+atnoéci lub wstlzymania
w cabéci wykonania decyzji w’laSciwego organu.

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

5. W stosunku do Firmy. ktOra reprezentujemy Sad nie orzeki zakazu ubiegania sie
o zaméwienia na podstawie przepiséw o odpowiedzialnoSci podmiotéw zbiorowych za czyny
zabronione pod groiba kary.

6. Nie jesteémy powiazani kapitatowo lub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w space, jako wspélnik spélki cywilnej lub spéfiki osobowej;
b) pe’mieniu funkcji cz¥onka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,

pe’momocnika.

.................... , dnia 072022 r.

' "'(ijpéihéfiiaéh'iéhg;'bééaétéhéiéi magma
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Zaiqcznik nr 4 do SWZ

................ dnia ......O7.2022 r.
pe1na nazwa wykonawcy
...............................................................

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

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

OSWIADCZENIE
o speInieniu warunkéw udzialu w postgpowaniu

Nawiazujac do og1oszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

Postepowanie nr 2ITEGI2022
Zgodnie z wymogami okreélonymi, oéwiadczam, co nastepuje:

Warunki udzialu w postepowaniu

1. Oéwiadczam, 2e: moge ubiegaé site, 0 udzielenie zaméwienia:
1) nie podlegam wykluczeniu; .

2. OSwiadczam, 2e spe’miam Warunki udzia1u w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreélonej dzia1alnoéci zawodowej.

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

Miejsce i data 07.2022 r.
podpis osoby loséb/ upowaZnionej/nych
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Umowa nr 2ITEGI2022

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

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z 0.0. w Koiobrzegu (NIP: 671-00-12-257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedziba w Koiobrzegu przy ul. Artyieryjskiej 3, ktéra reprezentuje

Pawei 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 procedure; udzielania zaméwiefi
przez MVWK Spéika 20.0. W Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spéiki MWIK 204.12.2019)
zostaia zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§ 1
1. PIzedmiotem niniejszej umowy jest dostawa zgrzewarki elektrooporowej >SBOX MAX 60< firmy

Fusion i trzyramiennego centratora do zgrzewania elektrooporowego
>ALIGNER ECO 63 — 180 mm<. okreslona 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: ........ zl brutto (siowniez... 00/100).
2. Wartosc ustalonego wynagrodzenia zostaia okreSlona w ofercie Wykonawcy z dnia ...... r., ktéIra

stanowi zaiacznik nr 2 do umowy.
§ 3

1. Osoby odpowiedzialne za realizacje niniejszej umowy:
a) ze strony Zamawiajacego jest kier. Dz. TEG p. Marek Zieniuk, e— mail ...............
b) ze strony Wykonawcy jest: . e.--mail ................................

2. Osoby wymienione w ust. 1 5a uprawnione do uzgadnlanla form i metod wykonywania przedmiotu
umowy, udzielania niezbednych wyjaénieh 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 bedq dokonane w jednym z miejsc wymienionych niZej:
a) w siedzibie Wykonawcy,
b) w siedzibie Zamawiajqcego,
c) w formie pisemnej, e-maii.

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

odbywaia jednorazowo faktura po odbiorze potwierdzonym protokoiem odbioru podpisanym przez
obie strony.

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

3. Bezusterkowy protokéi odbioru dostawy, podpisany przez obie strony. bedzie podstawa do
dokonania piatnoéci.

§ 5
Obowiazki Wykonawcy:
1. Dostawa urzadzenia do siedziby Zamawiajacego ul. Artyleryjska 3. 78-100 Koiobrzeg.
2. Zaiaczenie kompietu dokumentéw urzadzenia.

§6
1. Strony ustalaja. Ze przedmiotem odbioru jest dostawa okreélona w szczegéiowym opisie

zaméwienia - zaiaczniki nr 1 do umowy.
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2. Wykonawca dokona zgioszenia gotowoéci do odbioru, przekazujac jednoczeénie Zamawiajqcemu
komplet dokumentéw odbiorowych w tym w szczegélnoéci:

a) certyfikat, DTR, schematy pod1aczen,
b) gwarancje na ptzedmiot umowy,
c) instrukcje obsAugi wjezyku polskim, niezbedne dla prawid1owego uZytkowania i obs1ugi.

3. Z czynnoéci dostawy przedmiotu umowy zostanie sporzqdzony protoko1 odbioru zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesiecy od
dnia wykonania dostawy przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytuiu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajqce wartoéé
uZytkowa, techniczna dostarczonego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiazany do besatnego usuwania zaistnia+ych
wad i usterek w terminie 7 dni od momentu ich zg1oszenia.

4. Za moment zgtoszenia usterki/wady uwaZa sie dzieh wy31ania: e-mail, do Wykonawcy
5. Naprawa w okresie tnlvania gwarancji wydiuiy okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich

naprawy.
§ 8

1. Strony postanawiaja kary umowne, ktOre beda naliczane w nastepujacych wypadkach
i wysokoéciach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie 2 § 1 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokoéci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kaZda
rozpoczeta dobe zw10ki.

b) za zw1oke w usunieciu usterek (wad) stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 2a kazda rozpoczeta dobe zw10pki
Iiczona od dnia wyznaczonego na usuniecie usterki, zgodnie 2 § 7 ust. 3 niniejszej umowy,

c) za odstapienie od umowy z przyczyn zaIeZnych od Wykonawcy w wysokoSci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1,

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

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

4.Laczna wartoéé kar umownych nie moZe przekroczyc poiowy wynagrodzenia umownego brutto.

§ 9
1. Zamawiajacemu przys1uguje prawo, bez ponoszenia kosztéw kar umownych. do odstapienia od

umowy. gdy:
a) wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, 2e wykonanie przedmiotu umowy nie leZy

w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bo przewidzieé w chwili zawarcia umowy,
b) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego

znacznej czeéci.
c) Wykonawca nie wykonal dostawy w terminie okreélonym w § 1 ust. 2.
d) Wykonawca realizuje dostawe przewidzianq niniejsza umowa niezgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy.
2. Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od umowy, bez ponoszenia kosztow, jeZeIi

Zamawiajacy:
a) odmawia odbioru Iub odmawia podpisania protoko+u odbioru, bez wskazania uzasadnionej
przyczyny,
b) nie wywiazuje sie z obowiazku zaplaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie

jednego miesiaca od up’rywu terminu na zap1ate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.
3. OSwiadczenie o odstapieniu od umowy naIeZy z1oZyé drugiej stronie w formie pisemnej pod

rygorem niewaZnoéci - oSwiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie.

§ 10
1. Zmiana ktOregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyraZonej na piémie w

formie aneksu do umowy pod rygorem niewaZnoéci z zastrzeZeniem ust 2.
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2. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy Iub przedstawiciela Zamawiajacego nie wymaga zmiany
umowy pod warunkiem zachowania pisemnej formy powiadomienia.

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania maja w1a$ciwe przepisy

Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikie ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny w+a$ciwy dla

siedziby Zamawiajqcego.

§ 12
Umowe sporzadzono w 2-ch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca,
a 2 egz. otrzymuje Zamawiajacy.

Zafgcznik do umowz:

1. Szczegéiowy opis zaméwienia
2. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zacznik nr 1 do umowy

szczseétowv OPIS ZAMOWIENIA

Postgpowanie nr 2ITEGI2022
1. Dostawa zglzewarki elektrooporowej >SBOX MAX 60< firmy Fusion- 1 sztuka
2. Trzyramienny centrator do zgrzewania ALIGNER ECO 63-180 mm - 2 sztuki

Dostawa zgrzewarki elektrooporowej >SBOX MAX 60<
Firmy FUSION. — iloéé 1 sztuka.

1. Opis przedmiotu dostawy:
Dostawa zgrzewarki elektrooporowej SBOX MAX firmy FUSION do Iaczenia ruri ksztaltek polietylenowych (HDPE) i
polipropylenowych (PP i PPR)

2. Parametry techniczne:
-Zgrzewanie w trzech tiybach pracy:

o Automatycznego systemu rozpoznawania ksztaitki FUSAMA TIC,
o Skanowania kodu kreskowego ksztaitki,
o Recznego wprowadzenia parametréw zgrzewania.
-Zgizewania ksztaitek elektrooporowych zakresie Srednic 20 — 630 mm w trybie FUSAMA TIC.
-Zgizewanie ksztaItek elektrooporowych zakresie srednic 20 - 400 mm w trybie recznym Iub w trybie kodu
kreskowego.
—Zgrzewarka z funkc TRA CEBILITY tzn. Globalny System Sledzenia pochodzenia iidentyfikacji produktu(m. in.
identyfikacja partii produktu oraz surowcéw uz'ytych do jego produkcji).
~Urzadzenie wyposaZone w skaner nowej generacji umoz‘liwiajacy skanowanie kodéw drukowanych oraz bezpoéredni
z ekranu.
-Zasilanie — napiecie wejéciowe sieci:

o Minimalne -195 V
o Zalecane 230 V
o Maksymalne 265 V
-Napiecie wyjéciowe — dla ksztaitek FUSMA TIC:

o Minimalne - 39,0 V
. Zalecane — 39,5 V
. Maksymalne 40,0 V
-Napiecie wyjéciowe — ksztaftki manua/ne/wprowadzanie reczne

o Minimalne — 10 V
. Maksymaine 48 V
-Waga zgrzewarki wraz z przewodami — 17 kg.
-Pojemnoéé wewnetrznej pamieci: 2000 zgrzewéw.
-Moz‘liwo$é pizeniesienia danych zgrzewéw za pomocq pamieci USB.
-Moz‘liwo$é wprowadzenia danych dotyczacych operatora oraz miejsca prowadzenia prac.
-Komunikaty o bledach identyfikujace przyczyne ich powstania.
-VWdoczne na ekranie odliczanie pozostaiego czasu zgrzewania.
-Informacje o kolejnym wymaganym przegladzie technicznym.
-KIawiatura membranowa odporna na zanieczyszczenia.
-Obudowa zgodna z norma EN60529 i IP54 zapewniajaca odpowiednia ochrone pized wilgociq izanieczyszczeniami.
3. PozostaIe warunki dostawy urzadzenia:
-gwarancja na urzqdzenie minimum 24 miesiqce
-oferent zalqczy instrukcje obsiugi
-dostawa na koszt oferenta w terminie 14 dni roboczych od daty zIoz'enia zlecenia
—termin pIatnoéci 30 dni, po otrzymaniu faktury VA T.
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2.Dostawa trzyramiennego centratora do zgrzewania elektrooporowego
>ALIGNER ECO 63 — 180 mm<.
iloéé — 2 sztuki

1. Opis przedmiotu dostawy:
Dostawa trzyramiennego centratora do zgrzewania elektrooporowego przeznaczonego do wyréwnania i

podtrzymywania rur podczas zgrzewania elektrooporowego.
Przeznaczonego dla rur w Srednicach od 63 — 180 mm.

2. Parametry techniczne:
Centratorjest wykonany ze stali i posiada regulowane zaciski mocujace. MoZna go ustawié w 4 réZnych pozycjach

roboczych, co umoZIiwia zgrzewanie pod zadanymi katami, takimi jak 30°, 45°, 90°, ,,w linii" oraz zgrzewanie tréjnikéw.
Uchwyt montaZowy ma umieszczone zaciski w kszta’tcie litery V wyposaZone w pasy do mocowania rur. System, wraz
z mocowaniem rur do zacisku. smzy r6wnie2 jako urzadzenie centrujace.

Kazde ramie wyposaZone w 2 prowadnice, na ktérych m02na przesuwaé zaciski.


