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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Nazwa postepowania: Usiuga

Regeneracja 4 studni giebinowych na terenie ujeé wody ,,Rymar'i” i,,SIawoborze”
metoda elektrohydrodynamiczna + Airlift. Inspekcja studni kamerq po regeneracji.

Numerpostepowania: 3/TE6/2022

2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzil:

Imie inazwisko: Janusz Kubek Data - 12.09.2022 r.

Podpis: WW

3. specyflkacje warunkéw zaméwienih’iatwierdzii pod ”9/ dem technicznym:

Imie i nazwisko: Marek Zieniuk — Kiemwnik Dziaiu TEG! Ynia — ................... r.
\Podpis:

4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatWIerdziI:

Imie i nazwisko: Iwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy Dnia - .. 45,05 . 19.5.5.

Podpis: ”\1 AAA ML, KW

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:

lmie inazwisko: Jerzy Mieczkowski — Radca Prawny Dnia — ................... r.

Podpis: .

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:

.I‘

Podpis:

. D A

Imie i nazwisko: Pawel Hryciéw— Prezes 2W3? ' < .. _.= . Dnia - $91,913,995 r.

Pawel/bycz‘drr

lntegralnq czeéé niniejszej SWZ stanowiq wzory dokumentéwlzalqcznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

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

odpowiedzialnoécia, ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie.
REGON 330263149. NIP 671-00-12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajacego; www.big.mwik.ko|obrzeg.pl
Adres: e-mail; przetargi@mwik.kolobrzeg.p|
Ogioszenie o wszczeciu postepowania zostaio zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajacego.

A
A

A

P
9
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Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

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

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Regeneracja 4 studni glebinowych na terenie ujeé wody ,,Rymafi” i ,,Siawoborze” metoda
elektrohydrodynamicznq + Airlift. lnspekcja studni kamerq po regeneracji.

Postgpowanie nr 3ITEGI2022

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE .O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupeinienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé charakter
pisemny lub forme eiektroniczna. Pized terminem skiadania ofert Mkonawcy winni zapoznac sie z
treéciq ewentualnych odpowiedzi iub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sit: z caioécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBYPRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte skiada sie w formie pisemnej..
2. Peinomocnictwo do godgisania ofefiy winno byé doiaczone do oferty, o ile nie wynika

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

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

OFERTA Regeneracja 4 studni glebinowych na terenie ujeé wody ,,Rymafi” i ,,Siawoborze”
metodq elektrohydrodynamicznq + Airlift. lnspekcja studni kamera po regeneracji.

Postgpowanie n'r 3ITEGl2022 9/
NIE OTWIERAC PRZED ....2. ......09.2022 r. do GODZ. 14.00

4. Wykonawca moZe wprowadzié 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 przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeIi
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Wykonawca nie p62niej niz w terminie sk’ladania ofert zastrzegi, 2e nie moga one byé
udostepniane.

Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé cabéé zaméwienia, dopuszcza sie skJadanie ofert czeSciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci zloZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SW2
5posob 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, ktérzy spemiaja nastepujace warunki
dotyczace:

a) posiadania uprawnier‘n do wykonywania okreélonej dziaJalnoSci lub czynnoéci, jeZeli ustawy
nakiadaja obowiazek posiadania takich uprawniefi,

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

zamowienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

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

Wykonawca zaczy nastepujace dokumenty potwierdzajace spe’mienie warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

A

2
3
4
5

Podpisany Formularz oferty — zaIacznik nr 1 do SWZ.
. Podpisany opis przedmiotu zaméwienia - za+acznik nr 2 do SWZ.
. Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy za¥acznik nr 3 do SWZ.
. OSwiadczenie o speJnieniu warunkéw udziaJu w postepowaniu — zalacznik nr 4 do SWZ.

Aktualny odpis z w¥aSCiwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci
gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
istwierdzajqce, 2e zakres jego dzia¥a|noéci odpowiada profilowi zaméwienia, a tak2e wskazujace
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy.
Zamawiajacy zada przedstawienia orygina+u Iub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mégi sprawdzié jej prawdziwoéci w
inny sposéb.

. OpJacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, 2e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaJalnoéci. Wykonawca
przedstawi polise odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrzqdzone ptzez
Wykonawce, wtrakcie realizacji zadania, powsta+e w zwiazku z realizacja zadania okreélonego
w umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéc z%oZonej oferty Wykonawcy na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wykaz zadar‘u zrealizowanych w ciagu ostatnich 5 lat, to znaczy zakoficzonych przed up’tywem
terminu skiadania ofert, a jeZeH okres prowadzenia dzia’talnoéci jest krétszy - w tym okresie,
1 us¥ugi regeneracji studni, plus referencje. za%acznik nr 5 do SWZ.
Zamawiajacy moZe wezwac Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie z+oZyli dokumentéw
potwierdzajacych speinienie warunkéw udziaJu w postepowaniu, do uzupemienia tych dokumentow
w okreélonym terminie.
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Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPCLNIE:

Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

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 zastosowaé stawke podatku VAT od towaréw i usiug zgodna z ustawa o podatku

VAT i podatku akcyzowym.

Rozdziai 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY:

Oferty speiniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zioZone przez Wykonawcéw nie
podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wediug poniZszych kryteriéw i wag:

Cena brutto oferty — 100%
W tym 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.

Najkorzystniejszq ofertq jest Oferta, ktéra uzyska w prowadzonym postepowaniu najwieksza
liczbe punktéw.

Rozdzial 13: WADIUM - nie jest wymagane

Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy zioZonq Oferta wynosi 3O dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z upiywem terminu skiadania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCE I TERMIN SKtADANIA OFERT:

Miejsce: PocztalPunkt Obsiugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji” Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3,
78-100 Koiobrzeg

Termin: Ofert nale2 zioz cdo dnia ...é7.2.‘:...09.2022 r. odz.14°°.

Oferty zioZone po terminie nie beda rozpatrywane,

Rozdzial16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego na niejawnym posiedzeniu.

Rozdzial 17: INFORMA CJE 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 czionkowie Komisji

dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami okreéionymi opisie
przedmiotu zaméwienia i specyfikacji.

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

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

nieuczciwej konkurencji;

Rozdzial 1s: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do plzeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcalami,
ktérzy ztoZyli oferty.

2. Zamawiajqcy moZe wezwaé Wykonawcow, ktérzy ztoZyIi oferty w niniejszym postepowaniu do
ztoZenia ofert ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy, ktérzy przystapia do negocjacji ceny oferty, mo ztoz é ofe , ostateczne z cen
WW

Rozdzial 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1.

2.

3.

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

Rozdzial 20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1.

2.
3.

Zamawiajacy moZe uniewaZnic’: postepowanie, bez podania przyczyn, na kazdym etapie
postepowania.
Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemoZliwiajaca zawarcie waZnej umowy.
O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia réwnoczeénie
wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzia121: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SW2:

1. Wykonawca m02e zwrécié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw
zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwtocznie udzielié wyjaénier‘l, jednak nie p62niej niz 2
dni plzed uptywem terminu sktadania ofert. pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaSnienie treéci
specyfikacji warunkéw zamowienia wptynqt do Zamawiajacego nie péiniej niz do godz.24.00 w dniu.
w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Zamawiajacy jednoczeénie umieszczaj treéé zapytania na stronie internetowej BIP, bez ujawniania
irédta zapytania.
Zamawiajacy moZe w kazdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowaé treéé
specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonanq w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.
Osobq uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — ,
e-mail: grzetargiQmwik.kolobrzeg.2l,

. OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemniel. OSwiadczenia. wnioski, zawiadomienia oraz informacje uwaZa sie za ztoZone w
terminie. jeZeli ich treéé dotarta do adresata przed uptywem terminu.
Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie drogq elektroniczna rozumie przestanie dotqczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZniona
do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajqcego.

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

Zostaty okreSIone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 8 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiajacy powiadomi
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niezw#ocznie wybranego Wykonawca,.

Rozdzial 23: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1.

."
9

’

Odwo’lanie przysiuguje Wykonawcom, wy¥acznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci
Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia Iub zaniechania czynnoéci. do
ktOrej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie Procedury.
Odwdanie przys’tuguje wyilacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spemienia
warunkéw udziaJu w postepowaniu.
Odwo’ranie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia. jeZeli
zosta’ry przesiane droga elektroniczna.
Wniesienie odwotania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy plzez Zamawiajqcego.
Odwo+anie wnosi sie wyiqcznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu Spo+ki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" SpéJki z ograniczona odpowiedzialnoscia
w KoIobrzegu.
OdwoJanie powinno wskazywaé zaskariona czynnoéé Iub zaniechanie Zamawiajqcego, ktOrej zarzuca
sie, niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiezJe przedstawienie zarzutéw, okreélaé
qanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwdania.
Odwdanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienie do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwolanie Prezes Zarzadu Spé1‘ki moZe je uwzglednié Iub odrzucié.
Informacje o odrzuceniu odwolania Zamawiajacy przesylta Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.

. Od decyzji Prezesa Zarzadu Spé’tki rozstrzygajacej odwdanie nie przsuguja dalsze érodki
odwdawcze.

RozdziaI 24: OGLOSZENIE WYNIKOW POS TEPOWANIA.‘
1.

2.

O rozstaygnieciu postepowania Wykonawca, ktorego oferte wybrano do realizacji, zostanie
zawiadomiony (e-mail) odokonanym wyborze Iub o uniewaZnieniu postepowania, a tak2e
o Wykonawcach wykluczonych oraz o ofertach odrzuconych.
Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronieinternetowej:www.bi .mwik. olobrze .
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Zaiqcznik 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 Koiobizeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujqo do ogioszenia o postepowaniu na wykonanie: Regeneracja 4 studni glebinowych na
terenie ujeé wody ,,Rymar'i” i ”Siawoborze” metodq elektrohydrodynamicznq + Airlift. lnspekcja
studni kamerq po regeneracji. Postepowanie nr 3ITEGI2022

Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w specyfikacji warunkéw zaméwienia,
formularzu cenowym i projekcie umowy: za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

.................................. zl netto + VAT = zi brutto
(siownie: ..................................................................................................................... )
Termin zgodny z okreélonym w SOZ.
Udzielamy gwarancji na okres okreélony w miesiacach - .....................

Lp. Ujecie giebokoéé Cena Wartoéé Wartoéé
[m] za 1 mb Netto brutto

1 . Ryman 70
2. Rymafi 67
3 Siawoborze 65
4 Siawoborze 64

1. Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie z SWZ, SOZ i uznajemy sie za zwiazanych z okreélonymi w niej
wymaganiami i zasadami postepowania.

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

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

Zaiacznikami do niniejszej oferty sq:

.................................4.........u...u.....n...u..............-;.

podpis osoby /osOb/ upowaZnionych
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Zalqcznik nr 2 do SWZ

szczeeOLowv OPIS ZAMéWIENIA
Regeneracja 4 studni glebinowych na terenie ujeé wody ,,Rymar'l” i ,,Siawoborze" metodq

elektrohydrodynamiczna + Airlift. lnspekcja studni kamera po regeneracji.

Miejscem prac jest teren czynnych ujeé wody: w miejscowoéciach Rymah (gmina Rymafi, powiat
koiobrzeski) oraz Siawoborze (gmina Siawoborze, powiat Swidwinski).

1. Termin wykonania zaméwienia: do 4 tygodnie od daty podpisania umowy.
2. Zakres prac:

a) pompowanie kontrolno -pomiarowe przed zabiegiem regeneracji w celu okreélenia aktualnych
wydajnoéci przeznaczonych do regeneracji studni

b) demontaz zarurowafi studni — po stronie Zamawiajacego
c) wykonanie zabiegu udraZniajacego metodq EHD
d) wykonanie pompowania oczyszczajacego metoda Airlift oraz pompowania kontrolno -

pomiarowego
e) kamerowanie studni celem ogledzin po regeneracji
f)montaz zarurowafi studni — po stronie Zamawiajacego
g) okreélenie wydajnoéci studni po wykonaniu regeneracji
h) sporzadzenie protokoiu odbioru kor'lcowego.

Lp. ujecie giebokoéé studni [m]
1. Rymar'l 70
2. Rymafi 67
3. Siawoborze 65
4. Siawoborze 64

3. Wykonawca:
a) wykona zaméwienie zgodnie z obowiazujqcymi normami i przepisami prawa,
b) wykona zaméwienie za pomoca wiasnych urzadzefi i z uZyciem wiasnych materiaiéw,
c) dokona oceny moZliwoéci zastosowania odpowiednich parametréw metody dla danej studni

giebinowej w celu unikniecia ryzyka uszkodzenia studni przy renowacji,
d) zorganizuje w porozumieniu z Zamawiajacym zaplecze socjalno-techniczne dla realizacji

robbt i bedzie strzegi wiasnego mienia znajdujacego sie na terenie budowy
e) zapewni bezpieczne warunki realizacji robét okreélone przepisami dotyczqcymi pm: i bhp.

oraz bedzie utrzymywai iad i porzadek na terenie obiektu, umoZliwiajqc jego uZytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

f) po zakor‘lczeniu robét usunie wszelkie zbedne materiaiy. urzadzenia i odpady oraz pozostawi
caiy teren robOt czysty, uporzadkowany i nadajacy sie do uZytkowania.

g) zawiadomi Zamawiajacego o zakor‘nczeniu robOt

4. Wykonawca udzieli Zamawiajqcemu 24-miesiecznej gwarancji na min. 50% poprawe wydajnoSci
jednostkowej skutecznej renowacji studni. Okres gwarancji rozpoczyna swéj bieg od dnia
kor‘ncowego odbioru przedmiotu zamowienia.

5. Oferta Wykonawcy powinna precyzowaé kwote netto za 1 m giebokoéci studni poddanej
renowacji oraz kwote, netto za wykonanie 1 inspekcji studni kamera po regeneracji.

6. Na etapie postepowania wymaga sie, od Wykonawcy przedioZenia dowodu skutecznego
wykonania minimum 3 regeneracji studni metoda elektrohydrodynamiczna - EHD. ,
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Regeneracja 4 studni glebinowych na terenie ujgé wody ,,Rymafi” i ”Slawoborze” metodq
elektrohydrodynamiczna + Airlift. lnspekcja studni kamerq po regeneracji. Postgpowanie nr
3ITEGI2022
Oéwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktOra reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespe’mienia warunkow w szczegélnoéciz

1. Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzadzHa szkody, nie wykonujac zaméwienia lub wykonujac je
nienaleZycie, a szkoda ta zostaJa stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocniio sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy, ktora reprezentujemy nie otwarto Iikwidacji, ani nie ogloszono upadbéci,
zwyjatkiem sytuacji, gdy po og{oszeniu upad¥oéci doszm do zawarcia uk{adu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uklad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez Iikwidacje majatku upadiego.
Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, oplat lub skJadek na
ubezpieczenia spo+eczne Iub zdrowotne. z wyjatkiem przypadkow uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, rozbZenia na raty zaleg’tych pJatnoSci lub wstlzymania
w ca¥o$ci wykonania decyzji w+aéciwego organu.
Osoby okreSlone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zosta{y prawomocnie skazane za przestepstwo
popemione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko
prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa. przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo
przekupstwa. przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo pope’mione
w celu osiagniecia korzysci matkowych, a tak2e za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udzia+u w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu pope+nienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego
W stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy Sad nie orzek¥ zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groiba
kary.
Nie jesteémy powiqzani kapitawo lub osobowo z Zamawiajacym polegajqcym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spéice, jako wspélnik spo{ki cywilnej Iub spo+ki osobowej;
b) pemieniu funkcji cz+onka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta.

pemomocnika.

.................... ,dnia............09.2022r.
(upemomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zaiqcznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

OSWIADCZENIE
o speinieniu warunkéw udziaiu w postepowaniu

Regeneracja 4 studni giebinowych na terenie ujeé wody ,,Rymar'|” i ”Siawoborze” metoda
elektrohydrodynamiczna + Airlift. lnspekcja studni kamerq po regeneracji. Postepowanie nr
3ITEGI2022

Warunki udziaiu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam, 2e speiniam Warunki udziaiu w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreélonej dziaialnoéci zawodowej,

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

.................... ,dnia.........09.2022r.
(upeinomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zaiqcznik nr 5 do SWZ

dnia 09.2020 r
peina nazwa wykonawcy44 ...........................................................

WYKAZ USLUG

Regeneracja 4 studni glebinowych na terenie ujeé wody ,,Rymari” i ,,Siawoborze” metoda
elektrohydrodynamiczna + Airlift. lnspekcja studni kamera po regeneracji. Postepowanie nr
3/TEGI2022

Wykaz zrealizowanych w ciqgu ostatnich 5 lat, to znaczy zakonczonych przed upiywem terminu
okres prowadzenia dziaialnoéci jest krOtszy - w tym okresie,sk’tadania ofert, a jeZeli

1 usiugi regeneracji studni.
Doéwiadczenie w realizacji obiektéw naleZy udokumentowaé referencjami wystawionymi przez
podmioty na rzecz ktérych usiugi byiy realizowane.

Lp. Nazwa i rodzaj
zaméwienia

oraz zakres robét

wartoéé prac
powierzonych
Wykonawcy

czas realizacji
(naleiy podaé daty)

poczqtek koniec

nazwa i adres
Zamawiajqcego

zaiqczone
dokumenty

TAKINIE

podpis osoby losébl upowaZnionej/nych
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Umowa nr 3ITEGl2022

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

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

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym,

a:

zwanym w tekScie Wykonawca i reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedura udzielania zaméwieri
przez MWIK Spéika z 0.0. w Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spéiki MVifiK z 04.12.2019) zostaia
zawarta umowa o nastepujacej treSci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usiuga regeneracji czterech studni ujecia wody Ryman i

Siawoborze, okreélonych w Szczegéiowym opisie zaméwienia, ktéry stanowi zaiacznik nr 1 do
umowy.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy okreélony w Szczegéiowym opisie zaméwienia w terminie do
dnia............2022 r.

§ 2
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwote: ..... zi netto, + podatek VAT w wysokoéci 23 % =

........ zi brutto (siownie2.................... 00/100).
2. Wartosc ustalonego wynagrodzenia zostaia 0kre$lona w ofercie Wykonawcy z dnia ...... r., ktéra

stanowi zaiacznik nr 2 do umowy.

§ 3
1. Osoby odpowiedzialne za realizacje, niniejszej umowy:

a) ze strony Zamawiajacego jest: p. Marek Zieniuk, kier. Dz. TEG.
e-mail:marek.zieniuk@mwik.koiobrzeg.pl

b) ze strony Wykonawcy jest: : e-mall

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

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

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

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

2. Podstawq do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokéi odbioru usiugi podpisany przez
Wykonawce i Zamawiajacego.

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

4. Za dzieri zapiaty wynagrodzenia uwaZa sie dziei’i obciaZenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
5. Za nieterminowa zapiate faktury Wykonawcy przysiuguja odsetki ustawowe.
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§5
Obowiazki Wykonawcy:

N
-x

_\
(A)

1.

Wykonanie us1ugi zgodnie z wymaganiami okreélonymi w 802.
Za1aczenie kompletu dokumentéw, zgodnie z wymaganiami okreélonymi w 802

§ 6
Strony ustalaja, 2e przedmiotem odbioru jest usJuga okreélona w szczegaowym opisie
zaméwienia.
Wykonawca przekaZe Zamawiajacemu komplet dokumentéw odbiorowych w tym w szczegélnoéci:

a) gwarancje na przedmiot umowy,
b) protoko, instrukcje obs1ugi, DTR dla prawidJowego uzytkowania i obs+ugi.

Z czynnoéci odbioru przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protoké! odbioru zawierajacy wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez obie strony, bedzie podstawa do dokonania
platnoéci.

§ 7

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesigcy od dnia
podpisania bezusterkowego protoko1u odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc z tytuiu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne zmniejszajace
wartoSé przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiqzany do bezp1atnego usuwania stwierdzonych
wad/usterek w terminie do 7 dni kalendarzowych od ich zg1oszenia
Za moment zg1oszenia usterki/wady uwaZa sie dziefi wys+aniaz e-mail, do Wykonawcy
Naprawa w okresie trwania gwarancji wyd1u2y okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich
naprawy.

§ 8
Strony postanawiajq kary umowne, ktore bedq naliczane w nastepujqcych wypadkach i wysokoéciach:

1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za opéZnienie 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 opéznienia.

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

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

d) za' nie wykonanie usJugi serwisu gwarancyjnego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreélonego w § 2 ust. 1.

. Zamawiajacy zap1aci Wykonawcy kary umowne z tytu1u odstqpienia od umowy z przyczyn zaleZnych
od Zamawiajacego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

. Wykonawca wyraZa zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleZnoSci
przysmgujacych Wykonawcy z niniejszej umowy .
Laczna wysokoSc’: kar umownych nie moZe przekroczyé 50% wartoéci wynagrodzenia brutto
okreSIonego w § 2 ust. 1 umowy.

§ 9
Niezaleznie od wypadkéw wymienionych w treSci Ksiegi Ill tytulu XV kodeksu cywilnego, kaZdej
ze Stron przys+uguje prawo odstapienia od umowy w przypadku udowodnionego, ra2qcego
naruszenia przez druga Strong podstawowych postanowiefi umowy na zasadach opisanych niZej.

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

w jej czeéci nie IeZy w interesie publicznym, czego nie moZna bo przewidzieé w chwili jej
zawarcia,

2) zostanie wszczete postepowanie zmierzajace do og1oszenia upadbéci, rozwiazania firmy
Wykonawcy Iub zostanie z1oZony wniosek o og’loszenie upadioéci Wykonawcy lub oéwiadczenie
o wszczeciu postepowania naprawczego,

3) zostanie wydany w trybie administracyjnym lub cywilnym nakaz zajecia matku Wykonawcy,
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4) gdy Wykonawca nie przystapi do realizacji przedmiotu umowy w terminie bez uzasadnionych
przyczyn lub przerwie prace i niezwbcznie nie wznowi ich pomimo wezwania Zamawiajacego.

5) gdy Wykonawca nie realizuje obowiazkéw w zakresie gwarancji i rekojmi, okreélonych w § 7.
3. Wykonawcy przys’ruguje prawo odstapienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw. jeZeIi Zamawiajqcy:

1) odmawia odbioru dostawy Iub odmawia podpisania protokoJu odbioru, bez wskazania
uzasadnionej przyczyny,

2) nie wywiazuje sie z obowiazku zamaw faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie
jednego miesiaca od upiywu terminu na zamate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.

4. Oéwiadczenie o odstapieniu od umowy naleZy zioZyé drugiej stronie w formie pisemnej pod
rygorem niewainoéci - oSwiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie oraz
musi byc 21020ne nie pézmej niz w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od daty powziecia
przez Strong wiadomoéci o wystqpieniu okolicznoéci opisanych w § 9

5. Odstqpienie od umowy nie skutkuje niewaZnoécia postanowiefi umowy w zakresie odpowiedzialnoéci
Stron za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie przedmiotu umowy, opisanych w § 8 umowy.

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

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

pod warunkiem zachowania pisemnej formy powiadomienia.

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

cywilnego.
2. Spory wynik1e ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny wiaéciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

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

Zalacznik nr1 do umowx:

1. Szczegélowy opis zaméwienia -zafacznik nr 1
2. Oferta Wykonawcy -zalqcznik nr 2

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalqcznik nr 1 do umowy

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA

Regeneracja 4 studni giebinowych na terenie ujeé wody ,,Rymafi” i ,,Siawoborze” metoda
elektrohydrodynamicznq + Airlift. Inspekcja studni kamerq po regeneracji.

Miejscem prac jest teren czynnych ujeé wody: w miejscowoéciach Rymafi (gmina Ryman, powiat
koiobrzeski) oraz Siawoborze (gmina Siawoborze, powiat Swidwinski).

7. Termin wykonania zaméwienia: do 4 tygodnie od daty podpisania umowy.
8. Zakres prac:

i) pompowanie kontrolno -pomiarowe przed zabiegiem regeneracji w celu okreélenia aktualnych
wydajnoéci przeznaczonych do regeneracji studni

j) demontaz zarurowar‘i studni — po stronie Zamawiajacego
k) wykonanie zabiegu udraZniajacego metoda EHD
|)wykonanie pompowania oczyszczajacego metoda Airlift oraz pompowania kontrolno —

pomiarowego
m) kamerowanie studni celem ogledzin po regeneracji
n) montaz zarurowafi studni — po stronie Zamawiajacego
o) okreélenie wydajnoéci studni po wykonaniu regeneracji
p) sporzadzenie protokoiu odbioru koncowego.

Lp. ujecie giebokoéc' studni [m]
1. Rymafi 7O
2. Rymar'i 67
3. Siawob0rze 65
4. Siawoborze 64

9. Wykonawca:
h) wykona zaméwienie zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami prawa,
i) wykona zaméwienie za pomoca wiasnych urzadzeri i z u2yciem wiasnych materiaiéw,
j) dokona oceny mozliwoéci zastosowania odpowiednich parametréw metody dla danej studni

giebinowej w celu unikniecia ryzyka uszkodzenia studni przy renowacji,
k) zorganizuje w porozumieniu z Zamawiajqcym zaplecze socjalno-techniczne dla realizacji

robét i bedzie strzegi wiasnego mienia znajdujacego sie na terenie budowy
I) zapewni bezpieczne warunki realizacji robét okreélone przepisami dotyczacymi pm: i bhp.

oraz bedzie utrzymywai iad i porzadek na terenie obiektu, umoZIiwiajac jego uZytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

m) po zakohczeniu robOt usunie wszelkie zbedne materiaiy. urzadzenia i odpady oraz pozostawi
caiy teren robét czysty, uporzadkowany i nadajacy sie do uZytkowania.

n) zawiadomi Zamawiajacego o zakoficzeniu robét

10. Wykonawca udzieii Zamawiajacemu 24-miesiecznej gwarancji na min. 50% poprawe wydajnoéci
jednostkowej skutecznej renowacji studni. Okres gwarancji rozpoczyna swéj bieg od dnia
koficowego odbioru przedmiotu zaméwienia.

11. Oferta Wykonawcy powinna precyzowaé kwote netto za 1 m giebokoéci studni poddanej
renowacji oraz kwote netto za wykonanie 1 inspekcji studni kamera po regeneracji.

12. Na etapie postepowania wymaga sie od Wykonawcy przedioZenia dowodu skutecznego
wykonania minimum 3 regeneracji studni metoda elektrohydrodynamiczna — EHD.
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Zaiacznik do umowy

OSWIADCZENIE o STATUSIE DUZEGO PRZEDSIEBIORCY

Zgodnie 2 art. 4 c ustawy o przeciwdzia+aniu nadmiernym opOZnieniom w
transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1649). ,,Miejskie Wodociqgi i
Kanalizacja” spéIka z ograniczona odpowiedzialnoéciq z siedziba w Ko10brzegu, plzy ul.
Artyleryjskiej 3 wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w
Koszalinie, Wydziai IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 0000169262,
NIP: 671-00-12-257, REGON: 330263149, spemiajac obowiazek naioZony przywo’tana ustawa
niniejszym oswiadcza. 2e posiada status duZego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 wyzej
wskazanej ustawy.



SZCZEGO’LOWE WARUNKIZAMO'WIENIA

Regeneracj a 4 studni nbinowych na terenie ujtgc' wody ”Rymali” i ,,Slawoborze”
metodq elektrohydrodynamicznq + Airlift. Inspekcja studni kamerq po regeneracji.

Miejscem prac jest teren czynnych ujgé wody: W miejscowos’ciach Rymar'l (gmina Rymar’l,
powiat kolobrzeski) oraz Slawoborze (gmina Slawoborze, powiat s’widwifiski).

1. Termin wykonania zaméwienia: do 4 tygodnie 0d daty podpisania umowy.
2. Zakres prac:

a) pompowanie kontrolno -pomiarowe przed zabiegiem regeneracji w celu okres’lenia
aktualnych wydajnoéci przeznaczonych do regeneracji studni

b) demontaz zarurowafi studni — p0 stronie Zamawiaj acego
c) wykonanie zab'iegu udraZniaj qcego metoda EHD
d) wykonanie pompowania oczyszczaj qcego metodq Airlift oraz pompowania kontrolno

— pomiarowego
e) kamerowanie studni celem 0gl¢dzin p0 regeneracji
f) montaz zarurowafi studni — p0 stronie Zamawiaj qcego
g) okres'lenie wydajnos’ci studni p0 wykonaniu regeneracji
h) sporzqdzenie protokolu odbioru kor'icowego.

Slawoborze 65

Lp. uj¢cie glebokos’é studni [m]
1 . Rymar'l 70
2. Rymafi 67
3 .
4. Slawoborze 64

3. Wykonawca:
8)
b)

C)

d)

e)

f)

g)

wykona zaméwienie zgodnie z obowiqzujqcymi normami i przepisami prawa,
wykona zaméwienie za pomocq wiasnych urzqdzefi i z u‘zyciem wiasnych
materiaiéw,
dokona oceny moZliwoéci zastosowania odpowiednich parametréw metody dla
danej studni gl¢binowej W celu unikniqcia ryzyka uszkodzenia studni przy
renowacji,
zorganizuje w porozumieniu z Zamawiajqcym zaplecze socjalno-techniczne dla
realizacj i robét i bgdzie strzegl wlasnego mienia znaj duj acego sic; na terenie budowy
zapewni bezpieczne warunki realizacji robét okreélone przepisami dotyczqcymi
p.poz i bhp. oraz begdzie utrzymywai iad i porzqdek na terenie obiektu, umoZliwiaj ac
jego uZytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
p0 zakor'lczeniu robét usunie wszelkie zqne materiaiy, urzqdzenia i odpady oraz
pozostawi caiy teren robét czysty, uporzqdkowany i nadaj qcy sit; do uZytkowania.
zawiadomi Zamawiajqcego 0 zakoficzeniu robét



4. Wykonawca udzieli Zamawiajqcemu 24-miesiegcznej gwarancji na min. 50% poprawc;
wydajnos’ci jednostkowej skutecznej renowacji studni. Okres gwarancji rozpoczyna
swéj bieg 0d dm'a koficowego odbioru przedmiotu zaméwienia.

5. Oferta Wykonawcy powinna precyzowaé kwote; netto za 1 m gi¢bokos’ci studni
poddanej renowacji oraz kwote; netto za wykonanie 1 inspekcji studni kamerq p0
regeneracji.

6. Na etapie postqpowania wymaga sit; 0d Wykonawcy przedloZenia dowodu skutecznego
wykonania minimum 3 regeneracji studni metodq elektrohydrodynamicznq - EHD.

PREZES z RZADU
MWiK Sp. z o. _ Koiobrzegu

1 2 Z. 2022
Paw 'rycz'o’w


