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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

1 _ ' Nazwa postepowania: Dostawa

,,Dostawy sond hydrostatycznych oraz czujnikéw poziomu cieczy firmy Aplisens

Numer postepowania: 4/TMI2022

2_ specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

lmie i nazwisko: Janusz Kubek /7 "Beta!- 29.08.2022 r.

Podpis: //W666W
3_ specyfikacje warunkéw zaméwienhiatwierdzii pod wzgledem technicznym:

lmie i nazwisko: Marcin Szumski - Kierownik Dz. TM Dnia — 29.0} 2022. r.

Podpis: flm” g 2/—

4, specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:

lmie i nazwisko: Iwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy ”Beja - r. ,

Podpis: WV

5, specyfikacje warunkéw zaméwienia zahfiiéqflzil:

‘\

”I

lmie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski - Radca Prawny [—77 Dnia - [Lam
Podpis: Podpis: / //7

6_ specyfikacje warunkéw zaméwieniwyierdzii:
. ' - (I! Ilmle i nazwisko: Pawei Hrycnbw — Prezes Zarzagu ,7 Dnia - 472114-22 r.

Podpis: MWiK Sp, z 0.0. zeQU

Integralna czeéé niniejszej SWZ stanowiq wzory dokumentéwlzaiqcznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1: ZAMA WIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spélka z ograniczonq

odpowiedzialnoéciq, ul. Artyleryjska 3, 78-100 Ko+obrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
REGON 330263149, NIP 671—00-12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego,: www.bi2.mwik.koloblzeg.p_l
Adres: e-mail; przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
Og1oszenie o wszczeciu postepowania zosta1o zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajacego.
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Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreSlonych
Procedura udzielania zaméwien przez MVWK Sp. z o. o. w Ko’tobrzegu - Za1acznik nr 1 do Uchwa’ry Nr
134/2019 Zarzadu Spo1ki MVWK Sp. z 0.0. w Ko10brzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Dostawy sond hydrostatycznych oraz czujnikéw poziomu cieczy firmy Aplisens
Postepowanie nr 4ITMI2022

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaSnienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powyzszych informacji moZe mieé charakter
pisemny lub forme elektronicznq. Przed terminem sk+adania ofert Mkonawcx winni zapoznaé sie z
treécia 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 sk1ada sie w formie pisemnej..
2. Pe1nomocnictwo do podgisania ofem winno byé do1aczone do oferty, 0 He nie wynika

z innych dokumentéw za1aczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzia1a|no$ci gospodarczej). Pe’momocnictwo winno byc do1aczone w oryginale lub kopii
poéwiadczonej notarialnie, bad: przezjego wystawce.

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

OFERTA Dostawy sond hydrostatycznych oraz czujnikéw poziomu cieczy firmy Aplisens
Postepowanie nr 4ITMI2022

NIE OTWIERAC PRZED 9.3.09.2022 r. do GODZ. 14.00

4. Wykonawca mOZe wprowadzic zmiany lub wycofaé z1oZona oferte przed upiywem terminu
sk’radania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli
Wykonawca nie pOiniej m: w terminie sk1adania ofert zastrzegI, 2e nie mega one byc
udostepniane.

RozdziaI 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé caloSci zambwienia. nie dopuszcza sie sk1adania ofert czeéciowych.
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Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajacy nie depuszcza moZliwosci 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 WARUNKOW:

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

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

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

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MfiJA DOS TARCZYC
WYKONAWCY W CELU PO'IWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU:

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

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

6. Zamawiajacy za2ada przedstawienia oryginaiu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié
watpliwoSci co do jej prawdziwoéci. a Zamawiajacy nie bedzie mdgi sprawdzic jej prawdziwoéci w
inny sposdb.

7. Zamawiajqcy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktdrzy w wyznaczonym terminie nie zioZyli dokumentéw
potwierdzajqcych speinienie warunkéw udziaiu w postepowaniu, do uzupeinienia tych dokumentéw
w okreélonym terminie.
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Rozdziai 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

Wykonawcy moga wspéinie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.
Rozdziai11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

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

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca bode} prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towardw 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 Wykonawcow nie
podlegajqcych wykluczeniu, beda oceniane wediug poniZszych kryteriow i wag:
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Cena brutto 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.

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

Rozdziat 13: WADIUM - nie jest wymagane

Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERT/j:

Termin zwiqzania Wykonawcy ztoZona oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z up’rywem terminu skjadania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: Poczta/Punkt ObsIugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji” Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3,
78-100 Kojobrzeg

Oferty zoOne po terminie nie beda rozpatrywane,

Rozdzial16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert ptzeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego na niejawnym posiedzeniu.

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

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.
2. Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego czjonkowie Komisji

dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoSci 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, je2eli:
a) nie jest zgodna z treécia SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zostata podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej zoenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

Rozdzial 18: NEGOCJA CJE ZAMOWIENIA:

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

2. Zamawiajqcy moie wezwaé Wykonawcéw, kt0rzy zoyIi oferty w niniejszym postepowaniu do
ztoZenia ofert ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy. ktérzy przystapia do negocjacji ceny oferty, mo 2102 ofe ostateczne 2 can
W
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Rozdzial 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1.

2.

3.

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

Rozdzial 20: UNIEWAZNIENIE POS TEPOWANIA:

1. Zamawiajacy moZe uniewaZnic postepowanie. bez podania przyczyn, na kazdym etapie
postepowania.

2. Gdy postepowanie obarczone jest wade} uniemozliwiajaca zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia réwnoczeénie

wszystkich Wykonawcow, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 21: SPOSOB UDZIELANIA WYJAs'NIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajacego, o wyjaSnienie treSci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwtocznie udzielié wyjaénien, jednak nie pézniej niz 2
dni robocze przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wptynat do Zamawiajacego nie pOZniej niz do godz.24.00 w dniu,
w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Zamawiajqcy jednoczeénie umieszczaj treéé zapytania na stronie internetowej BIP, bez ujawniania
Zrédta zapytania.
Zamawiajacy moZe w kazdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowaé treéc
specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.
Osoba uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — .
e-mail:mm
OSwiadczenia. wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujq
e-mail/pisemniel. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uwaZa sie za ztoZone w
terminie, jeZeIi ich tresc dotarta do adresata przed uptywem terminu.
Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przestanie dotaczonego
do wiadomoSci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZniona
do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzial 22: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1.
2.

Zostaty okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i terminie zawarcie umowy Zamawiajacy powiadomi
niezwtocznie wybranego Wykonawce.

Rozdzial 23: POUCZENIE O SRODKA CH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwotanie przystuguje Wykonawcom, wqcznie od niezgodnej z przepisami czynnoSci

Zamawiajqcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci. do
ktérej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie Procedury.
Odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu.
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 przestane faxem lub droga elektroniczna, albo w terminie 8 dni je2e|i zostaty doreczone w inny
sposéb.

. Wniesienie odwotania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwotanie wnosi sie wytqcznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa



SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
4/TM/2022 Strona: 6/14

P'
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Zarzadu Spéflki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéiki z ograniczona odpowiedzialnoéciq
wKo+obrzegu.
Odwmanie powinno wskazywac zaskarZona czynnoéé Iub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej zarzuca
sis; niezgodnosc z przepisami Procedury. zawierac zwiez’le przedstawienie zarzutéw, okreslaé
Zadanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwoJania.
Odwo+anie rozstrzyga sic-g w terminie 7 dni od daty wniesienie do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwdanie Prezes Zarzadu Spélki moZe je uwzglednic Iub odrzucié.
lnformacje o odrzuceniu odwdania Zamawiajacy przesy’ra Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
0d decyzji Prezesa Zarzadu SpéJki rozstrzygajacej odwdanie nie przysmguja dalsze Srodki
odwdawcze.

Rozdzial 24: OGLOSZENIE WYNIKOW POS TEPOWANIA:
1. Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.ko|obrzeg.pl
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Zatqcznik nr 1 do SWZ

dnia 09.2022 r.
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja"
Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3
78-100 KoJobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujqc do ogloszenia o postepowaniu na wykonanie:
Dostawy sond hydrostatycznych oraz czujnikéw poziomu cieczy firmy Aplisens

Postepowanie nr 4ITMI2022
Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w specyfikacji warunkéw zaméwienia i w
Szczegé’rowym Opisie Zaméwienia: za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

.................................. zlnetto +VAT= z’rbrutto
(s%ownie: )

Dostawy zgodnie z terminem okreélonym w Szczegéfiowym Opisie Zaméwienia.
Udzielamy gwarancji na okres 24 miesiecy od daty dostawy.

1. OSwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie z opisem przedmiotu zaméwienia i uznajemy sie za zwiazanych
z okreSlonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.

2. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas 30 dni.
3. Zadania objete przedmiotem zaméwienia zamierzamy wykonac sami.
4. OSwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu

zaméwienia i dysponujemy kadra do kierowania robotami z wymaganymi uprawnieniami.
5. Oéwiadczamy, 2e zebrane informacje zosta’ry wykorzystane do przygotowania niniejszej oferty.

* niepotrzebne skreélié,
Za’racznikami do niniejszej oferty sq:

..... pOdSOSOby/oséb/upowazmonycr‘ .
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Zalacznik nr 2 do SWZ

szczeeéLowv OPIS ZAMOWIENIA

Dostawy sond hydrostatycznych oraz czujnikéw poziomu cieczy firmy Aplisens

Przedmiot zaméwienia:

Hydrostatyczna sonda glebokoéci do pomiaru poziomu éciekéw Aplisens

Typ : SG-258/ 4+20mA/0-4mH20/L=10 w iloSci 30 szt.

Typ : SG—258/4+20mA/ 0+10mH20/L=15 w iloéci 2 szt.

Czujnik poziomu cieczy Aplisens

Sygnalizator poziomu ERH-01-18 L=15m w iloéci 1O szt.

Sygnalizator poziomu ERH-01-18 L=10m w iloéci 30 szt.

Gwarancja : 24 miesiecy

Koszt dostawy: po stronie dostawcy

Miejsce dostawy: MVWK KoIobrzeg ul. Artyleryjska 3 ( magazyn)

Termin dostawy: do 2 tygodni od dnia podpisania umowy

Dokumentacja przedmiotu zaméwienia : DTR + karta gwarancyjna
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Zaiqcznik nr 3 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Dostawy sond hydrostatycznych oraz czujnikéw poziomu cieczy firmy Aplisens
Postepowanie nr 4ITMI2022

OSwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy. ktora reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespetnienia warunkéw w szczegélnosci:

1. Firma, ktOra reprezentujemy nie wyrzadzi’ta szkody, nie wykonujac zaméwienia lub wykonujac je
nienaleZycie, a szkoda ta zostata stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocniio sie,
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy, ktOra reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie og1oszono upadbSci,
zwyjatkiem sytuacji, gdy po ogbszeniu upadioéci doszJo do zawarcia ukJadu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu. jeZeli uk¥ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majatku upad+ego.
Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, opJat lub skIadek na
ubezpieczenia spoieczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roz{02enia na raty zaleg#ych platnoéci lub wstrzymania
w cabéci wykonania decyzji w%a$ciwego organu.
Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zosta#y prawomocnie skazane za przestepstwo
popemione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko
prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popemione
w celu osiagniecia korzyéci majatkowych. a tak2e za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udziam w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popeinienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego
W stosunku do Firmy, ktOrq reprezentujemy Sad nie orzek’: zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groZba
kary.
Nie jesteémy powiqzani kapitamwo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spéJce. jako wspélnik spélki cywilnej lub spé’rki osobowej;
b) pe+nieniu funkcji czionka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,

pe+nomocnika.

.................... , dnia ............09. 2022 r.
(upemomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zaiacznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

OSWIADCZENIE
o speInieniu warunkéw udzialu w postgpowaniu

Dostawy sond hydrostatycznych oraz czujnikéw poziomu cieczy firmy Aplisens
Postepowanie nr 4ITMI2022

Warunki udzialu w postepowaniu

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

2. OSwiadczam, 2e spemiam Warunki udziaiu w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreéionej dzialtalnosci zawodowej,

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

.................... , dnia ........09. 2022 r.
(upeinomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Umowa nr 4ITMI2022

diu .....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) z siedziba w Koiobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3. ktbra reprezentuje

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajqcym,

a:

zwanym w tekécie Wykonawca i reprezentowanym przez:

e-maII

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru ofeIty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedura udzielania zaméwiefi
przez MVWK Spoika z 0.0. w Ko+obrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spéiki MVWK 2 04.12.2019) zostaia
zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa sond hydrostatycznych oraz czujnikow poziomu cieczy

firmy Aplisens szczegéiowo okreélona w Szczegéiowym opisie zaméwienia, ktory stanowi zaiacznik
nr 1 do umowy.

2. Wykonawca dostarczy na wiasny koszt przedmiot umowy okreélony w Szczegéiowym opisie
zaméwienia do Zamawiajacego w terminie do dnia............2022 r.

§ 2
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwote: = zi brutto (siownie: .................... 00/100).
2. Wartoéé ustalonego wynagrodzenia zostaia okreélona w ofercie Wykonawcy z dnia ...... r., kt6ra

stanowi zaiqcznik nr 2 do umowy.

§ 3
1. Osoby odpowiedzialne za realizacje niniejszej umowy:

a) ze strony Zamawiajqcego jest p. Marcin Szumski, kier. Dz. TM.
b) ze strony Wykonawcy jest:

2. Osoby wymienione w ust.1 sq uprawnione do uzgaaanIa form”i metod wykonywania przedmiotu
umowy, udzielania niezbednych wyjaénieI’I 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 bode) dokonane wjednym 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

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

2. Podstawq do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokéi odbioru dostawy podpisany przez
Wykonawce i Zamawiajqcego.

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

4. Za dzieh zapiaty wynagrodzenia uwaZa sie dzieri obciaZenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
5. Za nieterminowq zapiate faktury Wykonawcy przysiuguja odsetki ustawowe.
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§ 5
Obowiazki Wykonawcy:
1. Dostawa urzadzeh do siedziby Zamawiajacego
2. Za1e1czenie kompletu dokumentéw.

§ 6
1. Strony ustalaja, 2e przedmiotem odbioru jest dostawa urzqdzeri okreélonych w szczegé’lowym opisie

zaméwienia.
2. Wykonawca przekaZe Zamawiajacemu komplet dokumentéw odbiorowych w tym w szczegélnoéci:

a) karty katalogowe, schematy pod1qczefi,
b) gwarancje na przedmiot umowy,
c) instrukcje obslugi wjezyku polskim, DTR dla prawid1owego uZytkowania i obs’tugi.

3. Z czynnoéci odbioru przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protokéi odbioru zawierajqcy wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez obie strony, bedzie podstawa do dokonania
p1atnoéci.

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na dostarczone urzadzenia na okres 24
miesiecy od dnia dostawy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytu+u gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace wartosc
uZytkowa, techniczna dostarczonego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiazany do bezp1atnego usuwania zaistniatych
wad/usterek w terminie 2 dni od dnia zg+oszenia e— mail, usterki lwady przez Zamawiajacego.

4. Za dziefi noszenia usterki/wady uwaZa sie dzier‘n doreczenia zg1oszenia do Wykonawcy.
5. Naprawa w okresie trwania gwarancji wyd1u2y okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich

naprawy.

§ 8
1. Strony postanawiaja kary umowne, ktére beds-.1 naliczane w nastepujacych wypadkach iwysokoéciach:
1) Wykonawca zap1aci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie 2 § 1 ust. 2 niniejszej umowy w wysokoéci
0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 2 ust. 1 za kazda rozpoczetq dobe
opoznienia,

b) za zwlroke w usunieciu wad/usterek, stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 2a kaq rozpoczeta dobe opOZnienia
Iiczona od dnia okreélonego na usuniecie wad/usterk, zgodnie 2 § 7 ust. 3 niniejszej umowy,

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

d) za nie wykonanie us+ugi serwisu gwarancyjnego w wysokoSci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreélonego w § 2 ust. 1.

2. Zamawiajacy zapIaci Wykonawcy kary umowne z tytuiu odstapienia od umowy z przyczyn zaIeZnych
od Zamawiajacego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Wykonawca wyraZa zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z nale2noéci
przys1ugujacych Wykonawcy z niniejszej umowy .

4. Laczna wysokoéé kar umownych nie moZe przekroczyé po+owy wartosci wynagrodzenia brutto
okreélonego w § 2 ust. 1. umowy

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

umowy, gdy:
a) wystapi istotna zmiana okolicznoSci powodujaca, 2e wykonanie przedmiotu umowy nie IeZy

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

znacznej czeéci.
c) Wykonawca nie wykona1dostawy w terminie okreélonym w § 1 ust. 2.
d) Wykonawca realizuje dostawe przewidziana niniejsza umowa niezgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy.
2. Wykonawcy przys1uguje prawo odstapienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw, jeZeIi Zamawiajacy:
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a) odmawia odbioru lub odmawia podpisania protokom odbioru, bez wskazania uzasadnionej
przyczyny,
b) nie wywiazuje sie z obowiazku zaplraty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego
miesiaca od up%ywu terminu na zapJatQ faktury, okreSlonego w niniejszej umowie.
OSwiadczenie z uzasadnieniem o odstapieniu od umowy na|e2y z’:oZyé drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem niewaZnoéci.

§1o
. Zmiana ktéregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyraZonej na piémie w formie

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

§ 11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania maja witasCiwe przepisy Kodeksu
cywilnego.
Spory wynikte ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

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

Zalagznik nr 1 do umowz:

1.
2.

Szczegélowy opis zaméwienia -zalacznik nr 1
Ofenfa Wykonawcy -zaiqcznik nr 2

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Za’tqcznik nr 1 do umowy

szczeeétowv OPIS ZAMOWIENIA

Dostawy sond hydrostatycznych oraz czujnikéw poziomu cieczy firmy Aplisens

Przedmiot zaméwienia:

Hydrostatyczna sonda glebokoéci do pomiaru poziomu éciekéw Aplisens

Typ : SG-25S/ 4+20mA/0-4mH20/L=10 w iloéci 30 szt.

Typ : SG-258/4+20mA/ 0+10mH20/L=15 w ilosci 2 $2

Czujnik poziomu cieczy Aplisens

Sygnalizator poziomu ERH—01-18 L=15m w iloéci 10 szt.

Sygnalizator poziomu ERH-O1—18 L=10m w iloéci 30 szt.

Gwarancja : 24 miesiecy

Koszt dostawy: po stronie dostawcy

Miejsce dostawy: MVWK Ko+obrzeg ul. Artyleryjska 3 ( magazyn)

Termin dostawy: do 2 tygodni od dnia podpisania umowy

Dokumentacja przedmiotu zaméwienia : DTR + karta gwarancyjna


