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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3. 78-100 Koiobrzeg

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

nie przekraczajqcej kwoty 431.000 euro.

1, Nazwa postepowania: Usiuga

Wymiana zioiy filtracyjnych. Postepowanie nr 6ITEGI2022

Numer postepowania: 6ITEGI2022

2_ specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

lmiei nazwisko: Janusz Kubek /Data- 20. 10.2022 r.

Podpis: WM
3_ specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii pod wzgledem technicznym:

lmie i nazwisko: Marek Zieniuk — Kierownik Dziaiu TEG /A/ Bria - ..... 10.2022 r.
Podpis: K( V

AA '
4_ specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:

lmie i nazwisko: Iwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy Dnia - r.
A

Podpis:

5_ specyfikacje warunkéw zaméwierliy iatwierdzii: I
lmie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski - Radca Prawny V Dnia - .0. ................ .

Podpis: Podpis: [7/
6_ specyfikacje warunkéw zaméwieék twierdzii:

lmie'I nazwisko: Pawei Hryciéw -— Prezes Zarzqg/fS§%z up Dnia - .../{: /V. .25.. r.
Podpis: MWiK Sp z o o obrzegu

Paw rycz‘o’w

lntegralnq czeéé niniejszej SWZ stanowiq wzory dokumentéwlzalqcznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCéW

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

odpowiedzialnoéciq, uI. Artyleryjska 3, 78—100 Koiobrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,

REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.
2.1. Adres strony internetowej Zamawiajacego,: www.big.mwik.kolobrzeg.pl
2.2. Adres: e-mail; przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
2.3. Ogioszenie o wszczeciu postepowania zostaio zamieszczone na stronie internetowej BIP

Zamawiajacego.

Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zamowiefi przez MVWK 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.

RozdziaI 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Wymiana zloiy filtracyjnych Postgpowanie nr SITEGI2022
Zad 1. Wymiana zloiy filtracyjnych oraz grzybkéw filtracyjnych w czterech filtrach
odielaziajacych i czterech filtrach odmanganiajqcych na SUW Rymar'I.
Zad nr 2. Wymiana zloiy filtracyjnych oraz grzybkéw filtracyjnych w dwéch filtrach
odielaziajacych i dwéch filtrach odmanganiajqcych na SUW Rymafi

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupeinienia i wyjaénienia treSci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé charakter
pisemny lub forme eiektroniczna. Przed terminem skiadania ofert Mkonawcy winni zapoznac sie z
treécia ewentualnych odpowiedzi Iub wyjaénien aibo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sin: 2 caloécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte skiada sie, pod rygorem niewaZnoSci, w formie pisemnej.
2. Peinomocnictwo do godgisania ofem winno byé doiqczone do oferty, o ile nie wynika

z innych dokumentow zaiaczonych do oferty (np. z odpisu z KRS. zaéwiadczenia o Wpisie do
ewidencji dziaialnoSci gospodarczej). Peinomocnictwo winno byc’: doiqczone 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 posiadac nastepujace oznaczenie:

OFERTA
Wymiana zioiy filtracyjnych Postepowanie nr 6/TEG/2022

NIE OTWIERAC PRZED 0.917%}1f2022 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 stanowiqcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli
Wykonawca nie pOZniej m: w terminie skiadania ofert zastizegi, 2e nie mogq one byé
udostepniane.
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Rozdzial 6: OFERTY CZES‘CIOWE:
Oferta musi obejmowaé caioéé zaméwienia, dopuszcza sie skiadanie ofert czeéciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajqcy nie wyraZa zgody na zioZenie oferty pizewidujqcej odmienny niz okreélony w SWZ sposéb
wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

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

1.

.U
‘P

W
N

T
‘

Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

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

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

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

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

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

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

Podpisany Formularz oferty — zaiacznik nr 1 do SWZ.
Podpisany opis przedmiotu zaméwienia - zaiacznik nr 2 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zaiacznik nr 3 do SWZ.
Oéwiadczenie o speinieniu warunkow udziaiu w postepowaniu — zaiqcznik nr 4 do SWZ.

Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaialnoéci
gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
istwierdzajace, 2e zakres jego dziaialnoéci odpowiada profiiowi zaméwienia, a takZe wskazujace
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy.
Wykaz zrealizowanej 1 usiugi wymiany ziOZy filtracyjnych, zrealizowanej w ciagu ostatnich 3 lat (to
znaczy zakor’iczonych pized upiywem terminu skiadania ofert, a jeZeii okres prowadzenia
dzialalnoéci jest krotszy - w tym okresie), ktOrej koszt realizacji zaméwienia wynosii nie mniej niz
60% netto wartoéci oferty skiadanej w niniejszym postepowaniu,
w niniejszym zaiaczniku nr 5 naIeZy tak2e padao date, i miejsce wykonywania . W zaiaczeniu
referencje od podmiotOw, na rzecz ktOrych Wykonawca zrealizowai usiugi.
Opiacona Polisa. a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, 2e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaialnoéci. Wykonawca
przedstawi polise odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody w mieniu iub na osobie wyrzqdzone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zadania, powstaie w zwiazku z realizacja zadania okreSlonego w
umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoSé zioZonej oferty Wykonawcy na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zamawiajacy zaZada przedstawienia oryginaiu iub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawca kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié
watpliwosci co do jej prawdziwoéci. a Zamawiajqcy nie bedzie mégi sprawdzic jej prawdziwoéci w
inny sposéb.
Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktorzy w wyznaczonym terminie nie zioZyli dokumentéw
potwierdzajacych speinienie warunkéw udziaiu w postepowaniu. do uzupeinienia tych dokumentéw
w okreélonym terminie.



M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
GREG/2022 Strona: 4/18

Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzieienie zaméwienia.

Rozdziai 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

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

2. Wszelkie roziiczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawcq beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towaréw i us{ug zgodna z ustawa o podatku

VAT i podatku akcyzowym.

Rozdzial 12: OPIS KRYTERIOW KTéRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY:

Oferty spe’miajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zioZone przez Wykonawcéw nie
podiegajacych wykluczeniu, beda oceniane wediug poniZszych kryteriéw i wag:

Cena brutto Oferty — 100%
W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji koncowej 1 pkt.
Sposbb 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.

Rozdzial13: WADIUM - nie jest wymagane

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy zioZonq oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z upiywem terminu skiadania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:

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

78-100 Koiobrzeg

Termin: Ofert nalez zioz édo dnia GHQ/(".2022 r. odz.14°°.

Oferty zioZone po terminie nie beda rozpatrywane,

Rozdzial16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert plzeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego.

Rozdzial17:lNFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

1.8esje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego polega na: sprawdzeniu Oferty
przed otwarciem, czy nie zostaiy uszkodzone, wycofane lub zamienione.

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

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

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

nieuczciwej konkurencji;

Rozdzial 18: NEGOCJACJE ZAMCWIENIA:

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

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktétzy zloZyli oferty w niniejszym postepowaniu do ztoZenia
ofert ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy. ktérzy przystapia do negocjacji ceny oferty, mogg ztozlé ofem ostateczne z ceng
niZszg od ceny gierwotnej.

Rozdziaf 19.‘ UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajqcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktOrego oferta bedzie przedstawiata najkorzystniejszy
bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.

2. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie
zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktOrego oferte wybrano oraz jej cene/wartoéé.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajqcej z tresci wybranej
oferty.

Rozdzial 20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1. Zamawiajqcy moZe uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kazdym etapie
postepowania.

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

wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzia121: SPOSOB UDZIELANIA WYJAs'NIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moie zwrécic sie do Zamawiajqcego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwtocznie udzielic wyjaénier‘u, jednak nie péZniej niz 2
dni robocze przed uptywem terminu sktadania ofert. pod warunkiem, 2e wniosek o wyjasnienie treSci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wptynat do Zamawiajacego nie pOZniej niz do godz.24.00 w dniu,
w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej treSé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania ZrOdta
zapytania.

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

4. Osoba uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — Janusz Kubek; e-mail: grzetargi@mwik.kolobrzeg.gl,

5. OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujq
e-maillpisemniel. OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca
telefaksu uwaZa sie za ztoZone w terminie, jeZeIi ich treéc’: dotarta do adresata przed uptywem
terminu.

6. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie drogq elektroniczna rozumie przestanie dotaczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego plzez osobe upowaZnionq
do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzial 22: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zostaty okreétone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym m: 10 dni od dnia przekazania
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zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dokiadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy
powiadomi niezwiocznie wybranego Wykonawce.

Rozdzial 23: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwoianie przysiuguje Wykonawcom, wyiacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnoéci, do
ktérej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie Procedury.
Odwoianie pizysiuguje wyiacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny speinienia
warunkéw udziaiu w postepowaniu.
Odwoianie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeli
zostaiy przesiane faxem lub drogq elektroniczna, albo w terminie 8 dni jeZeIi zostaiy doreczone w inny
sposéb.
Wniesienie odwoiania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwoianie wnosi sie wyiacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu Spéiki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéiki z ograniczonq odpowiedzialnoécia
w Koiobrzegu.
Odwoianie powinno wskazywaé zaskariona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktOrej zarzuca
sie niezgodnosc z przepisami Procedury. zawierac zwiezie przedstawienie zarzutéw, okreélaé
zadanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie odwoiania.
Odwoianie rozstizyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwoianie Prezes Zarzadu Spéiki moZe je uwzglednié lub odrzucié.

. Informacje o odrzuceniu odwoiania Zamawiajacy przesyia Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
Od decyzji Prezesa Zarzadu Spéiki rozstrzygajacej odwoianie nie przysiuguja dalsze érodki
odwoiawcze.

Rozdzial 24: 061‘.OSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. O rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana do realizacji, bedzie

zawiadomiony (e-mail ) o dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy
oraz uzasadnienia wyboru) iub o uniewaznieniu postepowania, a takZe oWykonawcach
wykluczonych oraz o ofertach odrzuconych.
Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zalacznik nr1 do SWZ

dnia 11.2022 r.
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja"
Spéika z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Koiobrze

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujqc do ogloszenia o postgpowaniu na wykonanie:
Wymiana zioiy filtracyjnych Postepowanie nr 6/TEGI2022

Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w specyfikacji warunkéw zaméwienia i w
Szczegéiowym Opisie Zambwienia: za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

.................................. zinetto+VAT= zibrutto
(siownie: )
wtym zadanie nr1 *

.................................. zinetto
wtym zadanie nr2*

.................................. zinetto

Wykonanie Usiugi zgodnie z terminem okreélonym w Szczegoiowym Opisie Zaméwienia.
Udzielamy gwarancji na okres 24 miesiecy od daty odbiory.

1. Oéwiadczamy, ze zapoznaliémy sie z opisem przedmiotu zamowienia i uznajemy sie za zwiazanych
z okreélonymi 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 wykonaé sami.
4. Oéwiadczamy, Ze posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu

zamowienia i dysponujemy kadrq do kierowania robotami z wymaganymi uprawnieniami.
5. Oéwiadczamy, 1e zebrane informacje zostaiy wykorzystane do przygotowania niniejszej oferty.

Zaiqcznikami do niniejszej oferty sa:

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

podpis osoby loséb/ upowaZnionych
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Zlqcznik nr 2 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:
Zad. nr 1. Wymiana zloiy filtracyjnych oraz grzybkéw filtracyjnych w dwéch filtrach
odielaziajqcych i dwéch filtrach odmanganiajacych na SUW Gorawino.
Opis filtréw:
Zadaniem objote sq pionowe filtry cis’nieniowe, wyprodukowane przez ”Kotiorembud” Bydgoszcz, rok
budowy 2010, 4 sztuki o identycznej konstrukcji. KaZdy filtr to stalowy, cylindryczny zbiornik
zamknigty elipsoidalnymi dennicami. Wysokoéé filtra — 2,8m, s'rednica — 1,2m, pojemnos’é 2,24 m3.
We wnotrzu filtra znajduje sic; pb/ta drenaZowa, w ktorq Wkrccone sq dysze (grzybki). czna wysokos’é
z1oZa filtracyjnego to 1,25m, z czego dla pierwszego stopnia filtracji 0,25m to warstwa podtrzymujqca
(piasek kwarcowy o uziarnieniu: 5-10mm miqz'szoéé 10cm, 3-5mm miqzoéé 15cm) oraz 1,0m wlas'ciwa
warstwa filtracyjna (piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8—1,4mm), natomiast dla drugiego stopnia filtracji
0,25m to warstwa podtrzymujqca (Zwir o uziarnieniu: 5-10mm miqzos’é 10 cm, 3-5mm minzos’é
150m) oraz 1,0m warstwa filtracyjna (masa katalityczna G1 miqzoéé 40cm, Zwir filtracyjny 0,8-1,4mm
miagszos’é 60cm)
Powierzchnia filtracyjna kazdego z filtréw wynosi ok 1,13 m2.
Kazdy filtr posiada w1azy o s’rednicy 400 mm, umozliwiajqce wykonanie prac zwiqzanych z wymianq
2102a.

Zakres zadania obejmuje:
1. Zakup i dostawa zioi:

a) do filtra ciénieniowego— odielaziacz wypeiniony zioiem kwarcowym o granulacji:
- Warstwa podtrzymujaca: 5-10 mm 0,23m3

3-5 mm 0,34m3
- Warstwa filtracyjna 0,8-1,4 mm 2,26 m3

b) do filtra ciénieniowego— odmanganiacz wypeiniony zioiem:
o Warstwa podtrzymujqca: 2wir 5-10mm 0,23m3

iwir 3-5 mm 0,34m3
- Warstwa filtracyjna: masa katalityczna Gl 0,90m3

2wir filtracyjny O,8-1,4mm 1,36m3
2. Usuniecie starego zIoZa oraz grzybkow z 4 filtréw.
3. Sprawdzenie stanu dennic — w razie koniecznoéci naprawy do konsultacji z Zamawiajqcym.
4. Sprawdzenie stanu aeratora i ilos'ci podawanego powietrza do celow filtracji.
5. Zakup, dostawa i montai z poziomowaniem nowych grzybkéw filtracyjnych, Sprawdzenie

droinoéci na wodzie przed zasypaniem z’toiem.
6. Uioienie zioiy w filtrach:

o Pierwszego stopnia: warstwa podtrzymujqca o uziarnieniu 5—10mm - 10cm,
warstwa podtrzymujqca o uziarnieniu 3-5mm — 15cm, zfoie wias’ciwe o uziarnieniu
0,8-1,4 mm - 100cm.

- Drugiego stopnia: warstwa podtrzymujaca o uziarnieniu 5-10mm - 10cm, warstwa
podtrzymujqca o uziarnieniu 3—5mm - 15cm, zioie wias’ciwe masa katalityczna
40cm, iwir filtracyjny uziarnieniu 0,8-1,4 mm —- 60cm.

7. Rozruch, piukanie i dezynfekcja zfoiy
8. Wykonanie analiz fizykochemicznych (2elazo, pH, mqtnoéc’) i mikrobiologicznych. Wyniki na

odpfywie filtrow muszq speiniac’ wymagania rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
w sprawie wymagar’I dotyczqcych jakoéci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U.
2017 poz. 2294).
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9. Zgioszenie zakor’Iczenia prac Par’istwowemu Powiatowemu lnspektorowi Sanitarnemu
w Koiobrzegu oraz Zamawiajacemu — w formie pisemnej.

1 Zaleca sic; przeprowadzenie przez Wykonawce; wizji lokalnej na terenie objgtym zadaniem.
2 Wszelkie zmiany w stosunku do opisu zaméwienia muszq byé uzgodnione z Zamawiajqcym.
3. Wykonawca musi wykazaé dos’wiadczenie w wykonaniu podobnego zadania.
4 Materiaiy wykorzystane do wykonania zadania muszq posiadaé atest higieniczny, byé

dopuszczone do wykorzystania w kontakcie z wodq pitnq i na rynku polskim.
5. Skiadowanie nowego 2102a w trakcie dostawy i prac musi zabezpieczaé zioZe przed

zanieczyszczeniami.
6. Roziadunek dostarczonego 2102a i zaiadunek do wywozu 2102a zuZytego sq po stronie

Wykonawcy.
7. Wykonawca usunie stare, zuZyte 21026 i dostarczy Zamawiajqcemu kartc; przekazania odpadu lub

os’wiadczenie o zagospodarowaniu odpadow zgodnym z ustawq o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r.

8. Dla materiaiéw przewidzianych do realizacji zadania Wykonawca uzyska pozytywnq ocenc;
higienicznq Powiatowej Stacji Sanitamo — Epidemiologicznej w Koiobrzegu.

9. Prace naleiy wykonaé w sposéb nie powodujacy przerwy w produkcji wody o jakoéci
odpowiadajqcej wymaganiom rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie
wymagar'l dotyczqcych jakos’ci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U. 2017 p02.
22941

10. Termin wykonania zaméwienia: Dwa miesiqce od daty podpisania umowy.

Przedmiot zamowienia:
Zad. nr 2. Wymiana zloiy filtracyjnych oraz grzybkéw filtracyjnych w czterech filtrach
odielaziajacych i czterech filtrach odmanganiajqcych na SUW Rymali.
Opis filtréw:
Zadaniem objote sq pionowe filtry cis’nieniowe, wyprodukowane przez ,,Kot10rembud” Bydgoszcz, rok
budowy 2010, 8 sztuk o identycznej konstrukcji. Kazdy filtr to stalowy, cylindryczny zbiomik zamkniety
elipsoidalnymi dennicami. Wysokoéé filtra — 2,8m, s’rednica —- 1,2m, pojemnos’c’ 2,24 m3.
We wnotrzu filtra znajduje sie; piyta drenaZowa, w ktérq wkrepcone sq dysze (grzybki). czna wysokos'é
2102a filtracyjnego to 1,25m, z czego dla pierwszego stopnia filtracji 0,25m to warstwa podtrzymujgca
(piasek kwarcowy o uziamieniu: 5-10mm miqzoéé 100m, 3-5mm miqzos'é 150m) oraz 1,0m wiaéciwa
warstwa filtracyjna (piasek kwarcowy 0 uziamieniu 0,8-1,4mm), natomiast dla drugiego stopnia filtracji
0,25m to warstwa podtrzymujgca (Zwir o uziamieniu: 5-10mm miqzos'é 10 cm, 3—5mm miqzoéé
150m) oraz 1,0m warstwa filtracyjna (masa katalityczna G1 minzoéé 400m, 2wir filtracyjny 0,8-1,4mm
miqzos'é 60cm)
Powierzchnia filtracyjna kazdego z filtréw wynosi 0k 1,13 m2.
KaZdy filtr posiada wiazy o érednicy 400 mm, umozliwiajqce wykonanie prac zwiqzanych z wymianq
2102a.

Zakres zadania obejmuje:
10. Zakup idostawe ziéi:

c) do filtra ciénieniowego- odielaziacz wypeiniony zioiem kwarcowym o granulacji:
o Warstwa podtrzymujaca: 5-10 mm 0,45m3

3—5 mm 0,68m3
o Warstwa filtracyjna 0,8-1,4 mm 4,52 m3

d) do filtra ciénieniowego— odmanganiacz wypeiniony zioiem:
o Warstwa podtrzymujaca: iwir 5-10mm 0,45m3
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11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

Uwagi:
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

iwir 3—5 mm 0,68m3
0 Warstwa filtracyjna: masa katalityczna Gl 1,81m3

iwir filtracyjny 0,8-1,4mm 2,71m3
Usuniecie starego 2102a oraz grzybkéw z 8 filtréw.
Sprawdzenie stanu dennic — w razie koniecznoéci naprawy do konsultacji z Zamawiajacym.
Sprawdzenie stanu aeratora i iloéci podawanego powietrza do celéw filtracji.
Zakup, dostawa i montai z poziomowaniem nowych grzybkéw filtracyjnych, Sprawdzenie
droinos’ci na wodzie przed zasypaniem zioiem.
Uioienie zioiy w filtrach:

- Pierwszego stopnia: warstwa podtrzymujqca o uziarnieniu 5—10mm — 10cm,
warstwa podtrzymujaca o uziarnieniu 3-5mm — 15cm, zioie wiaéciwe o uziarnieniu
0,8—1,4 mm — 100cm.

- Drugiego stopnia: warstwa podtrzymujqca o uziarnieniu 5—10mm — 10cm, warstwa
podtrzymujaca o uziarnieniu 3-5mm — 15cm, zioie wiaéciwe masa katalityczna
40cm, iwir filtracyjny uziarnieniu 0,8-1,4 mm — 60cm.

Rozruch, piukanie i dezynfekcja zioiy
Wykonanie analiz fizykochemicznych (ielazo, pH, metnoéc’) i mikrobiologicznych. Wyniki na
odpiywie filtréw muszq speiniac’ wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
w sprawie wymagari dotyczacych jakoéci wody przeznaczonej do spoiycia przez Iudzi (Dz. U.
2017 poz. 2294).
Zgioszenie zakoriczenia prac Paristwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Koiobrzegu oraz Zamawiajqcemu — w formie pisemnej.

Zaleca sic; przeprowadzenie przez Wykonawco wizji lokalnej na terenie objotym zadaniem.
Wszelkie zmiany W stosunku do opisu zamowienia muszq byé uzgodnione z Zamawiajqcym.
Wykonawca musi wykazaé dos’wiadczenie w wykonaniu podobnego zadania.
Materiaiy wykorzystane do wykonania zadania musza, posiadac’ atest higieniczny, byé
dopuszczone do wykorzystania w kontakcie z wodq pitnq i na rynku polskim.
Skiadowanie nowego z1oZa w trakcie dostawy i prac musi zabezpieczaé 21026 przed
zanieczyszczeniami.
Roziadunek dostarczonego 2102a i zaiadunek do wywozu 2102a zuZytego sq po stronie
Wykonawcy.
Wykonawca usunie stare, zuZyte z1oZe i dostarczy Zamawiajqcemu kartq przekazania odpadu lub
os’wiadczenie o zagospodarowaniu odpadow zgodnym z ustawa, o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r.
Dla materiahfiw przewidzianych do realizacji zadania Wykonawca uzyska pozytywnq oceno
higieniczna, Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Ko10brzegu.
Prace naleZy wykonaé w sposéb nie powodujqcy przerwy w produkcji wody o jakos'ci
odpowiadajqcej wymaganiom rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie
wymagafi dotyczqcych jakos'ci wody przeznaczonej do spoZycia przez Iudzi (Dz. U. 2017 poz.
2294).
Termin wykonania zaméwienia: Trzy miesiqce od daty podpisania umowy.
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Zalacznik nr 3 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Wymiana zloiy filtracyjnych Postepowanie nr 6ITEGI2022

Oéwiadczamy. 2e w stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespeInienia warunkéw w szczegélnoéci:

1. Firma, ktora reprezentujemy nie wyrzadzHa szkody, nie wykonujac zaméwienia Iub wykonujac je
nienaIeZycie, a szkoda ta zostaia stwierdzona orzeczeniem sadu, kt6re uprawomoao sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie og1oszono upad’toSci,
zwyjatkiem sytuacji, gdy po og1oszeniu upad1o$ci doszio do zawarcia uk+adu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sqdu, jeieli uk1ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez Iikwidacje majatku upadiego.
Firma, ktérq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw. oplat Iub sk1adek na
ubezpieczenia spo1eczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, r02102enia na raty zaleg1ych p1atno$ci lub wstrzymania
w ca1osci wykonania decyzji w+aéciwego organu.

. Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zosta’ry prawomocnie skazane za przestepstwo
popeJnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko
prawom osob wykonujqcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popemione
w celu osiagniecia korzyéci matkowych, a tak2e za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udzia+u w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popemienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego
W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy Sad nie orzek’r zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepisow o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groZba
kary.
Nie jesteémy powiazani kapita1owo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegolnoéci na:

a) uczestniczeniu w spéIce, jako wspélnik spo1ki cywilnej Iub spé’rki osobowej;
b) pelnieniu funkcji cz1onka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,

pelnomocnika.

............,dnia ............ 11.2022 r. ....................................................................
(upe1nomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zaiqcznik nr 4 do SWZ

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

OSWIADCZENIE
o speinieniu warunkéw udzialu w postqpowaniu

Wymiana zloiy filtracyjnych Postepowanie nr GITEGI2022

Warunki udzialu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam, 2e spemiam Warunki udziam w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawnier‘l do prowadzenia okreélonej dziaJalnoéci zawodowej,

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

..................... ,dnia.........11.2022r.
(upemomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 5 do SWZ

dnia _11.2022 r
pema nazwa wykonawcy

WYKAZ DOSTAW

Wymiana zioiy filtracyjnych Postepowanie nr 6ITEGI2022

Wykaz zrealizowanej 1 ustugi wymiany z{oZy filtracyjnych, zrealizowanej w ciagu ostatnich 3 lat (to znaczy
zakoficzonych plzed upiywem terminu skladania ofert, a jeieli okres prowadzenia dziaialnoéci jest krétszy - w tym
okresie). ktérej koszt realizacji zaméwienia wynosil nie mniej niZ 60% netto wartoéci oferty sk1adanej w niniejszym
postepowaniu,
w niniejszym zahalczniku nr 5 naleiy takze padaé date; i miejsce wykonywania. W zahczeniu referencje od

dmiotéw. na Izecz ktérych Wykonawca zrealizowa¥ powsze dostawy.

Lp. Nazwa i rodzaj wartoéé
zaméwienia powierzonych
oraz zakres Wykonawcy

czas realizacji
(naleiy podaé daty)

poczqtek koniec

nazwa i adres
Zamawiajqcego

zalqczone
dokumenty

TAKINIE

podpis osoby losOb/ upowaZnionej/nych
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Umowa nr 6ITEGI2022

diu .....2022 r. w Kdobaegu pomiedzy

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spélka z 0.0. w Kolobrzegu (NIP: 671-00-12-257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedziba w Ko1obrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, ktOra reprezentuje

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym,

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

zwanym w tekécie Wykonawca i reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia zgodnie z procedura udzielania zaméwier‘n
przez MVWK Spo{ka z 0.0. w Kdobmegu (Uchwa1a 134/2019 Zarzadu Spéiki MVVIK 2 04.12.2019) zosta1a
zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wymiana z1oZy filtracyjnych, okreélonych w Szczegélowym opisie

zaméwienia, ktory stanowi za’racznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy okreélony w Szczegmowym opisie zamOwienia w terminie do

dnia............2022 r.

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

zl brutto (slownie: .................... 00/100).
2. Wartoéé ustalonego wynagrodzenia zostaJa okreélona w ofercie Wykonawcy z dnia ...... r., ktéra

stanowi zalacznik 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.kolobrzeg.p|

b) ze strony Wykonawcyjest: : e—mall

2. Osoby wymienione w ust.1 sq uprawnione do uzgadniania form i metod wykonywania przedmiotu
umowy, udzielania niezbednych wyjaénien i informacji koniecznych do prawid’rowego wykonywania
przedmiotu umowy.

3. Wszystkie doreczenia i wezwania skierowane do stron umowy uznaje sie za prawid+owo 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 zap1ata za wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeZeniem ust 2, bedzie sie

odbywa¥a jednorazowo faktura po odbiome potwierdzonym protokollem odbioru podpisanym przez
obie strony.

2. Podstawa do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokoi odbioru usiugi podpisany przez
Wykonawca i Zamawiajacego.

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

4. Za dzier‘l zap¥aty wynagrodzenia uwaZa sie dzien obciaZenia rachunku bankowego Zamawiajqcego.
5. Za nieterminowa zap’tate faktury Wykonawcy przys1uguja odsetki ustawowe.
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§ 5
Obowiqzki Wykonawcy:

. Wykonanie us1ugi zgodnie z wymaganiami okreélonymi w SOZ.

. Za’raczenie kompletu dokumentow, zgodnie z wymaganiami okreélonymi w SOZN
-
l

§ 6
. Strony ustalajq, 2e przedmiotem odbioru jest us1uga okreélona w szczegdowym opisie
zaméwienia.

_l

2. Wykonawca przekaZe Zamawiajacemu komplet dokumentéw odbiorowych w tym w szczegolnoéci:

O)

a) gwarancje na przedmiot umowy,
b) protoko’ry, instrukcje obs1ugi, DTR dla prawid1owego uZytkowania i obslugi.

. Z czynnoéci odbioru przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protoko1 odbioru zawierajacy wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez obie strony, bedzie podstawa do dokonania
p1atnoéci.

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy na okres 24 miescy
od dnia podpisania bezusterkowego protoko1u odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc z tytu+u gwarancji i rekojmi za wady fizyczne zmniejszajace
wartosc przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiqzany do bezplratnego usuwania stwierdzonych
wad/usterek w terminie do 7 dni kalendarzowych od ich zg1oszenia

4. Za moment zg1oszenia usterki/wady uwaZa sie dzien wystania: e—mail, do Wykonawcy
5. Naprawa w okresie trwania gwarancji wydIuZy okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich

1.

naprawy.
§ 8

Strony postanawiaja kary umowne, ktére beda naliczane w nastepujacych wypadkach iwysokoéciach:
1) Wykonawca zap1aci Zamawiajacemu kary umowne:

1.

a) za opéinienie 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
rozpoczeta dobe opéinienia,

b) za opéZnienie w usunieciu wad/usterek, stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kaZda rozpoczota dobe opéfinienia
Iiczonq od dnia okreélonego 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 us1ugi serwisu gwarancyjnego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreélonego w § 2 ust. 1.

Zamawiajacy zap1aci Wykonawcy kary umowne z tytu1u odstapienia od umowy z przyczyn zaleZnych
od Zamawiajacego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
Wykonawca wyraZa zgode na potrqcenie przez Zamawiajqcego kar umownych z naIeZnoéci
przys1ugujacych Wykonawcy z niniejszej umowy .
Laczna wysokoéé kar umownych nie m02e przekroczyé 50% wartoéci wynagrodzenia brutto
okreélonego w § 2 ust. 1 umowy.

§ 9
NiezaleZnie od wypadkéw wymienionych w treéci Ksiegi ||l tytulu XV kodeksu cywilnego, kazdej
ze Stron przysiuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku udowodnionego, racego
naruszenia przez druga Strone podstawowych postanowieh umowy na zasadach opisanych niZej.

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

w jej czeéci nie leZy w interesie publicznym, czego nie moZna by1o przewidzieé w chwili jej
zawarcia.

2) zostanie wszczete postepowanie zmierzajace do og!oszenia upadioéci, rozwiazania firmy
Wykonawcy lub zostanie z1oZony wniosek o og1oszenie upadIoSci Wykonawcy lub oéwiadczenie
o wszczeciu postepowania naprawczego,

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

przyczyn Iub przerwie prace i niezwlocznie nie wznowi ich pomimo wezwania Zamawiajacego.
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5) gdy Wykonawca nie realizuje obowiazkéw w zakresie gwarancji i rekojmi, okreélonych w § 7.
3. Wykonawcy przys’tuguje prawo odstapienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw, jeZeli Zamawiajacy:

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

2) nie wywiazuje sie z obowiazku zapa‘aty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie
jednego miesiaca od uplrywu terminu na zapIate faktury, okreSlonego w niniejszej umowie.

4. OSwiadczenie o odstapieniu 0d umowy naIeZy zioZyé drugiej stronie w formie pisemnej pod
rygorem niewaZnoéci - oéwiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie oraz
musi byé 21020ne nie péZniej niz w terminie 30 dni kalendarzowych Iiczonych od daty powziecia
przez Strong wiadomoéci o wystapieniu okolicznoéci opisanych w § 9

5. Odstapienie od umowy nie skutkuje niewaZnoécia postanowier‘l umowy w zakresie odpowiedzialnoéci
Stron za niewykonanie Iub 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 Iub przedstawiciela Zamawiajacego nie wymaga zmiany umowy

pod warunkiem zachowania pisemnej formy powiadomienia.

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania majq w%a$ciwe przepisy Kodeksu

cywilnego.
2. Spory wynik%e ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny w&aéciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

§ 12
Umowe sporzadzono w 2-chjednobrzmia1cych egzemplarzach z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca,
a 2 egz. otrzymuje Zamawiajacy.

Zalgcznik nr 1 do umowz:

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

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zaiqcznik nr 1 do umowy

Przcdmiot zaméwienia:
Zad. nr 1. Wymiana zloty filtracyjnych oraz grzybkow filtracyjnych w dwoch filtrach odielaziajqcych i dwéch filtrach
odmanganiajacych na SUW Gorawino.
Opis filtrow:
Zadaniem objegte sq pionowe filtry cis’nieniowe, wyprodukowane przez ,,Kotiorembud” Bydgoszcz, rok budowy 2010, 4 sztuki o
identycznej konstrukcji. Kazdy filtr to stalowy, cylindryczny zbiomik zamknioty elipsoidalnymi dennicami. Wysokos’é filtra—
2,8m, s'rednica - 1,2m, pojemnos’c’ 2,24 m3.
We wnegtrzu filtra znajduje sit; plyta drenaZowa, w ktorq wkrgcone sq dysze (grzybki). czna wysokoéé 2102a filtracyjnego to
1,25m, z czego dla pierwszego stopnia filtracji 0,25m to warstwa podtrzymujqca (piasek kwarcowy o uziamieniu: 5-10mm
minzos’é 10cm, 3-5mm migiszos’é 15cm) oraz 1,0m wlaéciwa warstwa filtracyjna (piasek kwarcowy o uziamieniu 0,8—1,4mm),
natomiast dla drugiego stopnia filtracji 0,25m to warstwa podtrzymujqca (iwir o uziamieniu: 5-10mm miqz‘szoéé 10 cm, 3-5mm
miqiszos’é 150m) oraz 1,0m warstwa filtracyjna (masa katalityczna G1 miqzos'é 40cm, 2wir filtracyjny 0,8-1,4mm minzoéé
60cm)
Powierzchnia filtracyjna kazdego z filtrow wynosi ok 1,13 m2.
Kazdy filtr posiada w1azy o érednicy 400 mm, umozliwiajqce wykonanie prac zwiqzanych z wymianq zloZa.

Zakres zadania obejmuje:
19. Zakup i dostawo ziéZ:

e) do filtra ciénieniowego- odZelaziacz wypeiniony zioZem kwarcowym o granulacji:
0 Warstwa podtrzymujqca: 5-10 mm 0,23m3

3-5 mm 0,34m3
o Warstwa filtracyjna 0,8-1,4 mm 2,26 m3

1) do filtra ciénieniowego- odmanganiacz wypeiniony zioZem:
- Warstwa podtrzymujqca: Zwir 5-10mm 0,23m3

2wir 3-5 mm 0,34m3
- Warstwa filtracyjna: masa katalityczna Gl 0,90m3

ZWir filtracyjny 0,8-l,4mm 1,36m3
20. Usuniegcie starego 2102a oraz grzybkow z 4 filtrow.
21. Sprawdzenie stanu dennic — w razie koniecznoéci naprawy do konsultacji z Zamawiajqcym.
22. Sprawdzenie stanu aeratora i ilos’ci podawanego powietrza do celéw filtracji.
23. Zakup, dostawa i montaz' z poziomowaniem nowych grzybkéw filtracyjnych, sprawdzenie droZnoéci na wodzie przed

zasypaniem zioZem.
24. UioZenie zioZy w filtrach:

- Pierwszego stopnia: warstwa podtrzymujaca o uziamieniu 5-10mm — 10cm, warstwa podtrzymujqca o
uziamieniu 3-5mm — 150m, 21026 wias’ciwe o uziamieniu 0,8-1,4 mm — 100cm.

- Drugiego stopnia: warstwa podtrzymujaca o uziamieniu 5-10mm — 10cm, warstwa podtrzymujqca o
uziarnieniu 3-5mm — 150m, zloZe wlas'ciwe masa katalityczna 400m, 2wir filtracyjny uziamicniu 0,8-
1,4 mm — 60cm.

25. Rozruch, piukanie i dezynfckcja zioiy
26. Wykonanie analiz fizykochemicznych (Zelazo, pH, motnoéé) i mikrobiologicznych. Wyniki na odpiywie filtrow muszq

spelniaé wymagania rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie wymagafi dotyczqcych jakoéci
wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

27. Zgioszcnie zakoficzenia prac Paflstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarncmu w Kolobrzcgu oraz
Zamawiajqcemu — w formic pisemnej.

Uwagi:
21. Zaleca sic przeprowadzenie przez Wykonawca; wizji lokainej 11a terenie objgtym zadaniem.
22. Wszelkie zmiany w stosunku do opisu zamowicnia muszq byé uzgodnione z Zamawiaj qcym.
23. Wykonawca musi wykazaé doéwiadczenie w wykonaniu podobnego zadania.
24. Materiaiy wykorzystane do wykonania zadania muszq posiadaé atest higieniczny, byé dopuszczone do wykorzystania

w kontakcie z wodq pimq i na rynku polskim.
25. Skiadowanie nowego 2102a w trakcie dostawy i prac musi zabezpieczac’ 21026 przed zanieczyszczeniami.
26. Roziadunek dostarczonego 2102a i zaiadunek do wywozu zioZa zuZytego sq po stronie Wykonawcy.
27. Wykonawca usunie stare, zuZyte 21026 i dostarczy Zamawiajqcemu kartg przekazania odpadu lub oéwiadczenie o

zagospodarowaniu odpadéw zgodnym z ustawq o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
28. Dla materialow przcwidzianych do realizacji zadania Wykonawca uzyska pozytywnq oceno higieniczna Powiatowej

Stacji Sanitamo — Epidemiologicznej w Kolobrzegu.
29. Prace naleZy wykonaé w sposéb nie powodujqcy przerwy w produkcji wody o jakoéci odpowiadajqcej wymaganiom

rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie wymagafi dotyczacych jakos’ci wody przeznaczonej do
spoZycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

30. Tennin wykonania zaméwienia: Dwa miesiace 0d daty podpisania umowy.

Przedmiot zamowieriia:
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Zad. nr 2. Wymiana zlo2y filtracyjnych oraz grzybkéw filtracyjnych w czterech filtrach od2elaziajqcych i czterech
filtrach odmanganiajqcych na SUW Rymal'l.
Opis filtrow:
Zadaniem oite sq pionowe filtry cis’nieniowe, wyprodukowanc przez ,,Kot10rembud” Bydgoszcz, rok budowy 2010, 8 sztuk o
identycznej konstrukcji. Kazdy filtr to stalowy, cylindryczny zbiomik zamknigty elipsoidalnymi dcnnicami. Wysokos’é filtra —
2,8m, érednica— 1,2m, pojemnos’é 2,24 m3.
We wnqtrzu filtra znajduje sic p1yta drenaZowa, w ktérq wkrccone sq dysze (grzybki). czna wysokoéc 2102a filtracyjnego to
1,25m, z czego dla pierwszego stopnia filtracji 0,25m to waIstwa podtrzymuj qca (piasek kwarcowy o uziarnieniu: 5-10mm
mia25205’é 10cm, 3-5mm miq25205'c' 15cm) oraz 1,0m w1a$ciwa warstwa filtracyjna (piasek kwarcowy o uziamieniu 0,8-1,4mm),
natomiast dla drugiego stopnia filtracji 0,25m to warstwa podtrzymuj qca (2wir o uziamieniu: 5-10mm miqzoéc 10 cm, 3-5mm
minzoéc’ 15cm) oraz 1,0m warstwa filtracyjna (masa katalityczna G1 miqzos’c' 40cm, 2wir filtracyjny 0,8—1,4mm miq25203’é
60cm)
Powierzchnia filtracyjna kazdego z filtrow wynosi ok 1,13 m2.
Kazdy filtr posiada w1azy o érednicy 400 mm, umozliwiajqce wykonanie prac zwiqzanych z wymianq 2102a.

Zakres zadania obejmuje:
28. Zakup i dostawc; 2162:

g) do filtra ciénieniowcgo- od2elaziacz wypelniony z1o2em kwarcowym o granulacji:
o Warstwa podtrzymujqca: 5-10 mm 0,45m3

3-5 mm 0,68m3
o Warstwa filtracyjna 0,8-1,4 mm 4,52 m3

h) do filtra ciénieniowego- odmanganiacz wype1niony zlo2cm:
o Warstwa podtrzymuj qca: 2wir 5-10mm 0,45m3

2wir 3-5 mm 0,68m3
o Warstwa filtracyjna: masa katalityczna G1 1,8lm3

2wir filtracyjny 0,8-1,4mm 2,71m3
29. Usuniccic starego 2102a oraz grzybkéw z 8 filtréw.
30. Sprawdzenie stanu dennic — w razic koniecznoéci naprawy do konsultacji z Zamawiajqcym.
31. Sprawdzenie stanu aeratorai iloéci podawanego powietrza do celow filtracji.
32. Zakup, dostawa i monta2 z poziomowaniem nowych grzybkéw filtracyjnych, sprawdzenie droZnos’ci na wodzie przcd

zasypaniem z1oZem.
33. Ulo2enie 2102y w filtrach:

o Pierwszego stopnia: warstwa podtrzymujaca o uziamieniu 5-10mm — 10cm, warstwa podtrzymujaca o
uziamieniu 3-5mm — 150m, Z1026 w1as'ciwe o uziamieniu 0,8-1,4 mm — 100cm.

0 Drugiego stopnia: warstwa podtrzymujqca o uziamieniu 5-10mm — 10cm, warstwa podtrzymujaca o
uziamieniu 3-5mm — 15cm, 2102e w1as’ciwe masa katalityczna 40cm, 2wir filtracyjny uziamieniu 0,8-
1,4 mm — 600m.

34. Rozruch, p1ukanie i dezynfekcja 2102y
35. Wykonanic analiz fizykochemicznych (Zelazo, pH, mctnoéé) i mikrobiologicznych. Wyniki na odp1ywic filtrow muszq

spe1niaé wymagania rozporzqdzenia Ministra Zdrowia 2 dnia 07.12.2017 w sprawie wymagafi dotyczqcych jakos'ci
wody przeznaczonej do sp02ycia przez ludzi (Dz. U. 2017 p02. 2294).

36. Zg1oszenie zakoficzenia prac Par’lstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ko1obrzcgu oraz
Zamawiajqccmu — w formic pisemnej.

Uwagi:
31. Zaleca sit; przeprowadzenie przcz Wykonawcc wizji lokalnej na terenie objctym zadaniem.
32. Wszelkie zmiany w stosunku do opisu zamowienia muszq byé uzgodnionc z Zamawiajqcym.
33. Wykonawca musi wykazac’ doSwiadczenie w wykonaniu podobnego zadania.
34. Materia1y wykorzystane do wykonania zadania musza posiadaé atest higieniczny, byc dopuszczone do wykorzystania

w kontakcie z woda} pitnq i na rynku polskim.
35. Sk1adowanic nowcgo 21023 w trakcie dostawy i prac musi zabezpieczaé 21026 przed zanicczyszczeniami.
36. Roz1adunek dostarczonego 2102a i za1adunck do wywozu 2102a zu2ytego sq p0 stronie Wykonawcy.
37. Wykonawca usunie stare, zu2yte 21026 i dostarczy Zamawiajqcemu kart; przekazania odpadu lub oéwiadczenie o

zagospodarowaniu odpadéw zgodnym z ustawq o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
38. Dla materia1ow przewidzianych do realizacji zadania Wykonawca uzyska pozytywnq ocenc higienicznq Powiatowcj

Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Ko1obrzegu.
39. Pracc nacy wykonac’ w sposéb nie powodujqcy przerwy w produkcji wody ojakos'ci odpowiadajqcej wymaganiom

rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie wymagar'l dotyczqcych jakoéci wody przeznaczonej do
spoZycia przez ludzi (Dz. U. 2017 p02. 2294).

40. Tennin wykonania zaméwicnia: Trzy miesiqce od daty podpisania umowy.


