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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedzialnoscia

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Postepowania o udzielenia zaméwienia sektorowego

1. Nazwa postepowania: Robota budowlana

,,Modernizacja piaskownika czes’ci mechanicznej oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku” Postepowanie nr
13/TO/2022
Numer postepowania: I 14IT0/2022

2. specyfikacje, warunkéw zaméwienia sporzadzii:

lmie i nazwisko: Janusz Kubek Dnia — 25.11.2022 r.

Podpis: /é:ge(/ W
3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdJ/d wzgledem tefiw’rficznym:

Imig i nazwisko: Tomasz Urbar‘nski — kier dz, TO Dnia - ...... 11.2022 r.

PW”: 7- Wab- 314'
4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:

Imie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy nia - ...... 11.2022 r.

Pod pis:

5. specyfikacje; warunkéw zaméwienia zatwierdzii: 3?

Imie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski -radca Prawny Dnia - fin112022 r.

Podpis:

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: ‘ I /
Imie i nazwisko: Pawei Hryciéw — Prezes ZFEE

Podpis: g9 M? “In
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Rozdzial 1. ZAMAWIAJACY:

1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" SpéJka z ograniczona odpowiedzialnoécia,
uI. Artyleryjska 3, 78-100 Kmobmeg, wojewédztwo zachodniopomorskie, te|./fax. +48 94 306 74 27,
REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.

2. Adres strony internetowej Zamawiajacego: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
3. Ogioszenie o wszczeciu postepowania zosta¥o zamieszczone na stronie internetowej

www.bi9.mwik.kolobrzeg.9|
4. Adres e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.p|

Rozdziai 2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych Procedura
udzielania zaméwiefi przez MVWK Sp. z o. o. w Ko{obrzegu - Za+acznik nr 1 do UchwaJy Nr 134/2019
Zarzadu Spéiki MWiK Sp. z 0.0. w Ko’lobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzia! 3. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMCWIENIA:

,,Modernizacja piaskownika czeéci mechanicznej oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku”
Postepowanie nr 13ITOI2022

Rozdzial 4. INFORMACJE OGéLNE O POSTEPOWANIU:

Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjasnienia treéci specyfikacji w toku postepowania beda
przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé charakter
pisemny, faksu Iub forme elektroniczna. Przed terminem skiadania ofert V_Vykonawcy winni zapoznaé sie
z treécia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaénier‘: albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie z caloécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5. OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Oferta sk1ada sie w formie pisemnej.
2. Pe’momocnictwo do godgisania ofer_ty winno byé do+aczone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokumentéw za’taczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do ewidencji
dzia1a|noéci gospodarczej). PeJnomocnictwo winno byé ddaczone w oryginale lub kopii poSwiadczonej
notarialnie, bad: przez jego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie, ktOra bedzie zaadresowana: nazwa i adres Zamawiajacego oraz
bedzie posiadaé nastepujace oznaczenie:

,,Modernizacja piaskownika czeéci mechanicznej oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku”

Postepowanie 14ITOI2022

Nie otwieraé przed 5/51122022 r. godz. 130°
4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany lub wycofaé zJoZona oferte przed upfywem terminu skiadania

ofert.
5. Ofertajestjawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa

w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeIi Wykonawca nie pOZniej niz
w terminie sk1adania ofert zastrzegi, 2e nie moga one byé udostepniane.

RozdziaI 6. OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé ca’toéé zaméwienia, nie dopuszcza sie skiadania ofert czeéciowych.

Rozdzial 7. OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza moZIiwoéci zioZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreSlony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
Rozdzial 8. OPIS WARUNKQW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sis; Wykonawcy, ktérzy spelniaja nastepujace warunki
dotyczace:
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a) posiadania uprawnien do wykonywania okreélonej dzia1alnoéci Iub czynnoéci, jeZeIi ustawy
nak1adaja obowiazek posiadania takich uprawniefi,

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

zaméwienia.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9. INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DQKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

Wykonawca za1aczy nastepujace dokumenty potwierdzajace spehienie warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
1. Formularz oferty — zaiqcznik nr 1 do SWZ.

Podpisany szczegé’mwy opis zaméwienia - za+a1cznik nr 2 do SWZ.
Podpisane oSwiadczenie o akceptacji projektu umowy — zaiacznik nr 3 do SWZ.
O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy za’lqcznik nr 4 do SWZ.
OSwiadczenie o spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu — zalacznik nr 5 do SWZ.
Wykaz robbt — za+acznik nr 6 do SWZ.
Aktualny odpis z w1aéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia1alnoSci
gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym i stwierdzajace,
2e zakres jego dziaIaInoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a tak2e wskazujace osoby upowaZnione
do reprezentowania Wykonawcy — wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed terminem sk’tadania
ofert.

8. OpJacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, 2e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia1a|noéci. Wykonawca
przedstawi polise odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody w mieniu Iub na osobie wyrzqdzone przez
Wykonawca w trakcie realizacji zadania, powsta1e w zwiazku z realizacja zadania okreélonego
w umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niZ wartoéé z+oZonej oferty Wykonawcy na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

9. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy zostanie wybrana do realizacji, Zamawiajacy Zada wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie wpiaty pienieZnej Iub polisy gwarancji
zabezpieczenia roszczefi z tytu1u niewykonania Iub nienaleZytego wykonania umowy i kar umownych
(wystawione od dnia podpisania umowy), wed1ug za’raczonego wzoru Iub na warunkach Wykonawcy
po uprzedniej akceptacji wzoru polisy przez Zamawiajacego - zalacznik nr 7 do SW2.

10.Zamawiajacy zaZada przedstawienia oryginaiu Iub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna Iub bedzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie m691sprawdziéjej prawdziwoéci w inny
sposéb.

11.Zamawiajacy moZe wezwac Wykonawcéw, kt6rzy w wyznaczonym terminie nie z1oZy|i dokumentéw
potwierdzajacych spe’mienie warunkéw udzialu w postepowaniu, do uzupemienia tych dokumentéw
w okreélonym terminie.

Rozdzial 10. WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sing; 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 zamowienia do siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawca bedq prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towaréw i uslug zgodna z ustawa o podatku

VAT i podatku akcyzowym.

Rozdzial12. OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY:

Ofeny speiniajqce wymagania formalne okreSlone w niniejszej instrukcji zloZone przez Wykonawcéw nie
podlegajacych wykluczeniu. beda oceniane wed1ug poniZszych kryteriéw i wag:
Cena oferty — 100%
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W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji kor‘lcowej 1 pkt.

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

Najkorzystniejszq oferta jest oferta, kt6ra uzyska w prowadzonym postepowaniu najwieksza Iiczbe
punktéw.

Rozdzial 13. WADIUM jest wymagane
1. Wykonawca przystepujqcy do postepowania obowiazany jest do wniesienia wadium w kwocie

2.000,00 z| (s|ownie: dwa tysiace zlotych 00/100)
2. Wadium moZna wniesc w pieniadzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéIdzielczej kasy

oszczednoéciowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniadzu naIeZy wp|acié na rachunek: 59 1240 6654 1111 0000 4968 3385
Bank Pekao SA llo Kolobrzeg
Orygina| dokumentu (gwarancji, poreczenia itp.) naIeZy dolaczyé do oferty.

4. Do ofert naIeZy do|aczyé dowéd wniesienia wadium, o ktOrym mowa w pkt. 1 lub kopie potwierdzenia
dokonania przelewu — w przypadku wniesienia wadium w pieniadzu.

5. Zamawiajacy niezw|ocznie zwraca wadium, jeZeli:
1) up|yna| termin zwiazania oferta,
2) zawarto umowe,
3) uniewaZniono postepowanie, a protesty zosta’ry ostatecznie rozstrzygniete lub up|yna| termin ich

wniesienia,
4) Wykonawcy, ktéry wycofal oferte przed up’rywem terminu skladania ofert — niezw|ocznie po z|02eniu

pisemnego wniosku o zwrot wadium,
5) Wykonawcy, ktory zostal wykluczony z postepowania bad: ktOrego oferta zosta|a odrzucona —

niezw|ocznie po z|02eniu pisemnego wniosku o zwrot wadium, przy czym z|oZenie takiego wniosku
jest rdwnoznaczne ze zrzeczeniem sie przez Wykonawce prawa do wniesienia sprzeciwu.

6) JeZeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je na wskazany rachunek Wykonawcy,
po otrzymaniu wniosku z podaniem numeru konta, na ktére ma byé zwrocone.

Wadium przechowywanie jest na nieoprocentowanym rachunku.
7. Zamawiajqcy zatrzymuje wadium, jeZeIi Wykonawca. ktérego oferta zosta|a wybrana:

1) odmdwi| podpisania umowy na warunkach okreSlonych w ofercie,
2) zawarcie umowy sta|o sie niemoZliwe z przyczyn Iecych po stronie Wykonawcy.
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupe|nienia oferty nie z|o7_y| dokumentéw lub

oéwiadczer‘l potwierdzajacych spelnienie warunkow udzia’ru w postepowaniu albo pe|nomocnictw,
chyba 2e udowodni, i2 wynika to z przyczyn nieleiacych po jego stronie.

Rozdziai 14. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiqzania Wykonawcy z|oZona oferta wynosi do 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z up|ywem terminu sk|adania ofert.

ROZDZIAL 15. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:
Miejsce: Poczta/ POK .Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. ul. Anyleryjska 3, 78-100 Kolobrzeg.

9°
.0)

Termin: Oferte naleZy z|oZyé do dnia ..//.{12.2022 r. do godz. 13no

Rozdzial 16. SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.

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

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.
2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktorego cz|onkowie

Komisji dokonuja oceny poszczegdlnych ofert pod wzgledem zgodnosci z warunkami okreélonymi
opisie przedmiotu zaméwienia i specyfikacji. if
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3. Oferta Wykonawcy, ktéry zostanie wykluczony z postepowania, nie bedzie rozpatrywana.

4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeIi:
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 ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji.

Rozdziat 18. NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

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

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy ztoZyIi oferty w niniejszym postepowaniu do ztoZenia ofert
dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji ceny oferty.

3. Wykonawcy, kt<5rzy przystqpia do negocjacji ceny oferty, mo 2102 c ofe ostateczne z cen niZsz
Mam—wane].

Rozdziat 19. UDZIELENIE ZAMéWIENIA:

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy. ktérego 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, ktérego oferte wybrano oraz jej cene/wartosé.

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

Rozdzia120. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1. Zamawiajacy m02e uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wade uniemozliwiajaca zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia réwnoczeénie

wszystkich Wykonawcéw. ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdziat 21. sposéB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwtocznie udzielié wyjaénieh. jednak nie péZniej niz
3 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wptynat do Zamawiajacego nie pOZniej niz do godz.15.00 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 zamowienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.

4. Kontakt pod wzgledem proceduralnym: e-mail: przeta_rgi_@mwik.koloblzeq.pl.
5. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajajcy i Wykonawcy przekazujq

e-maillpisemnielfakseml. OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomoca tetefaksu uwaZa sie za ztoZone w terminie, jeZeIi ich treéé dotarta do adresata przed uptywem
terminu.

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

Rozdzial 22. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:

1. Zostaty okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 8 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wybOIze oferty. O miejscu i doktadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy
powiadomi niezwtocznie wybranego Wykonawce.
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Rozdzial 23. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1. Odwdanie przys+uguje Wykonawcom. wy+acznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci Zamawiajqcego

podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci, do ktérej Zamawiajacy
jest zobowiazany na podstawie Procedury.
Odwolranie przys+uguje wyltacznie wobec czynnoSci opisu sposobu dokonywania oceny spelnienia
warunkéw udzialu w postepowaniu.
Odwo’tanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe, jego wniesienia, jeZeIi zosta’ty
przes{ane faxem lub droga elektroniczna, albo w terminie 8 dni jeZeli zosta%y doreczone w inny sposéb.
Wniesienie odwdania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
OdwoJanie wnosi sie, wy1acznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu Spdki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spé’tki z ograniczonq odpowiedzialnoécia
w Ko+obrzegu.
Odwdanie powinno wskazywaé zaskarz'ona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktOrej zarzuca
sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiez+e przedstawienie zarzutéw, okreélaé 2adanie
oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwo’tania.
Odwoianie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujqc odwolanie Prezes Zarzadu Spo+ki moZe je uwzglednié lub odrzucié.
Informacje o odrzuceniu odwoJania Zamawiajacy przesyla Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
0d decyzji Prezesa Zarzqdu Spflki rozstrzygajqcej odwo+anie nie przysiuguja dalsze érodki
odwo+awcze.

Rozdzial 24. OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:

1.

2.

Niezwiocznie po rozstrzygnieciu postepowania, Wykonawca, ktérego oferte wybrano do realizacji,
zostanie zawiadomiony (e-mail) 0 dokonanym wyborze.
Wyniki postepowania zostanq zamieszczone na stronie internetowej www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zaiqcznik nr 1 do SWZ

dnia ...... 12.2022 r
nazwa (firma) Wykonawcy

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja”
Spolka z ograniczona odpowiedzialnoécia
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kolobrzeg

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

,,Modernizacja piaskownika czeéci mechanicznej oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku”
Postepowanie nr 14ITOI2022

Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia okreélonego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ),

projekcie umowy oraz szczegéiowym opisie zaméwienia za wynagrodzeniem ryczaitowym

w cenie: zi netto + naIeZny podatek VAT = tj. ............................................ brutto,

Siownie brutto: ...............................................................................................................

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

2. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejsza ofertq na okres 30 dni.
3. Udzielamy ....miesiecznej gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urzqdzenia.
4. OSwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dia zrealizowania przed miotu zaméwienia

i dysponujemy odpowiednia kadra. uprawniona do jego wykonania.
5. OSwiadczamy, 2e zawarty projekt umowy zostai przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyZej wymienionych warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Zaiacznikami do niniejszej oferty sq:

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

podpis osoby /oséb/ upowaZnionych



M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
14/1'0/2022

Zalqcznik nr 2 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA
Przedmiotem zaméwienia jest:
,,Modernizacja piaskownika czes’ci mechanicznej oczyszczalni éciekéw w Korzys'cienku”. Zakres
Izeczowy przedmiotu zamowienia zostaI opracowany na podstawie przeprowadzonego Dialogu
technicznego.
1.Zakres prac modernizacyjny:
a. wyczyszczenie komér piaskownika ,utylizacja odpadu o kodzie ,,19 08 02”piasek,
tiuszcze odpad o kodzie ,,19 08 09” zagospodarowane zostana na terenie oczyszczaIni.
b. modernizacja systemu napedu mostu piaskownika poprzez:
- demontaz‘ istniejqcych szyn,
~wykonanie nowej bieZni z trwaiq powierzchnia antypoélizgowa.
- bieZnia ma réwniez spelniaé role prowadnicy dla dodatkowych k6} prowadzqcych, ktore majq
zabezpieczyé pomost (zgarniacz) przed wypadnieciem z biez'ni. - pomost (zgarniacz) wyposaz‘yé w
cztery wymienne koia napedowe z opaska gumowq z biez'nikiem o wymiarach 14x472x8( 356/114-
203, 2mm) dodatkowo zamontowac’ 4 wymienne koia prowadzace 230x90mm,
— Naped pomostu (zgarniacza) ma zapewnié pIynny ruchu pomostu (zgarniacza) po biez'ni,
w tym celu nalez'y dodatkowo zastosowaé wzdq' piaskownika dwa Iar’Icuchy wspomagajqce naped i
eliminujace powstanie poSIizgu.
c. wymiana 2 pomp piasku oraz zmiana systemu ich mocowania pomp /zamek/ tak aby zapewnié Iatwe
ich wyciaganie i wkIadanie po wykonaniu czynnoéci eksploatacyjnych.
- wykonanie nowych wieszakow pomp i ich Iaczenia z rurociqgiem piasku.
nalez'y zastosowaé Pompy Zatapialne ,,SULZER typ XFP80C-VX. 3PE22/4” 2, 2s wirnikiem ze stali
AIS/329,
- do transportu pomp 2/ na pomost zamontowaé nowe z'urawiki i wyciqgarki z hamulcem dostosowane do
pracy w warunkach agresywnych.
d. wymiana pokrycia pomostu piaskownika ipomostéw roboczych,
- wykonanie pomostu miedzy mostem znajdujqcym sie w pozycji wyjsciowej ,a pomostem
komunikacyjnym od strony budynku krat umoiwIajacym prace serwisowe pomp piasku,
- wykonanie pomostu technicznego do obs/ugi osadnikéw wstepnych,
- demontaz‘ i wymiana istniejacych kratek pomostowych na kratki wykonane z kompozytu dostosowane
do warunkéw agresywnych.
e. wykonanie nowych zgarniaczy tIuszczu pracujacych w tbie automatycznym, zgarniacze nalez‘y
wyposaz‘yé w dwa systemy umoz‘Iiwiajace: a.
zgarnianie tiuszczu z dwéch komérjednoczeénie,
b. zgarnianie tiuszczu z pojedynczej komory.
f. wykonanie nowych zastawek/na w/ocie i wylocie/ z mozliwoéciq mechanicznego podnoszenia i
opuszczania. Zastawki dostosowane do pracy w warunkach agresywnego Srodowiska,
g. montaz‘ czujnikéw wypeInienia Iejéw tIuszczy, z wizualizac w istniejacym systemie ,,SCAD "
h. wykonanie automatyki zapewniajqcej prace zgarniacze w funkcji automatycznej i recznej,
j.zapewnienie sterowania praca urzadzefi piaskownika z pozycji ,,SCAD ” w dyspozytorni oczyszczalni
sciekéw, z moz'IiwoSciq piynnej regulacji czasu przejazdu piaskownika isygnalizacja poioz'enia mostu.
k. dostosowanie ustawienia separatora piasku do kontenera KP10.
I. wykonanie skrzynki zasilajqco—sterowniczej dIa urzqdzen piaskownika w systemie
,,SCADA” nadzorujqcym ich prace.
Wykaz sygnaIéw niezbednych do moniton'ngu urzadzefi pracujacych piaskownika:
- zasilanie szafy sterowniczej,
- brak zasilania e NN,
- praca ipoIoz'enie mostu/zgarniacze,
- awaria zgarniacze,
- stan przqcznikéw napedu mostu izgarniacza A-O-R,
- skrzynka odporna na warunki atmosferyczne UV i panujqce w otoozeniu piaskownika, stopieI‘I
szczelnoSci skrzynki IP65 — IP66, wewnetrzne ogrzewanie skrzynki celem zapobiegania kompensacji i
zapewnienia staIej temperatury pracy elementéw automatyki. Wsporniki skrzynki wraz z elementami
montaz‘owymi stal AIS/304 elementy montaz'owe A2/A4.
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I. wykonanie w obrebie piaskownika oSwiet/enia energooszczednego zapewniajqcego bezpiecznq
obsluge urzqdzefi piaskownika w godzinach nocnych.
W ramach zadania naleiry wykonaé dokumentacje wykonawczq i eksploatacyjnq taka jak:
- schematy elektryczne zasilania i sterowania urzadzeniem,
- dokumentacje Techniczno-Ruchowa
- instrukcje stanowiskowq.
Gwarancja 36-miesiecy
Termin realizacji zadania do 30.03.2023r
Dodatkowe usta/enia :
Ze wzgledu na koniecznos’é zachowania ciqgloéci pracy oczyszczalni Sciekéw przed plzystqpieniem do
realizacji zadania tj. przed podpisaniem protokofu przekazania do remontu obiektu na/ez'y przedstawié
szczegélowy harmonogram realizacji zadania kt<5ry bedzie stanowié zacznik do w/w protokofu.
Wqczenie caloSci piaskownika nie jest moZ/iwe, jedynie moz'e nastapié wqczenie jednego ciagu
piaskownika na czas nie dluz'szy niz' 5 dni roboczych.
clu weryfikacji zakresu i warunkow realizacji zaméwienia, wymagana jest wizja lokalna przedmiotu

zaméwienia. Termin odbycia wizji Iokalnej ubiegajacy sie o zaméwienie publiczne uzgadniaja e-mailem
nie péz‘niejjednak niz' 5 dni roboczych pned zloz'eniem ofert.
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Zaiacznik nr 3 do SWZ

............................. dnia ............12.2022 r.
nazwa Wykonawcy

Oéwiadczenie o akceptacji przez Wykonawce projektu umowy

SkJadajac oferte w postepowaniu na:

,,Modernizacja piaskownika czgéci mechanicznej oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku”
Postepowanie nr 14IT0/2022

oSwiadczam. 2e:

1. Akceptuje bez zastrzeZen projekt umowy przedstawiony w SW2

2. Umowe zobowiazuje sie zawrzeé w miejscu i terminie, jakie zostana wskazane przez Zamawiajacego.

...-....uo.....‘....... ............

podpis Wykonawcy
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

.........v‘..dnia ............12.2022 r.
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY
,,Modernizacja piaskownika czeéci mechanicznej oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku”
Postepowanie nr 14ITOI2022

Oéwiadczamy. 2e w stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu
niespemienia warunkdw w szczegélnoéci:
1. Firma, ktOra reprezentujemy nie wyrzadzila szkody, nie wykonujac zaméwienia Iub wykonujac je

nienaleZycie, a szkoda ta zostaia stwierdzona orzeczeniem sadu, ktore uprawomoao sie w okresie 3
lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogIoszono upad’toSci,
z wytkiem sytuacji, gdy po ogtoszeniu upadJoSci doszlo do zawarcia uk’Iadu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk+ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadiego.
Firma, kt6ra1 reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, opJat Iub skitadek na ubezpieczenia
spoieczne Iub zdrowotne. z wyjatkiem przypadkéw uzyskania ptzewidzianych prawem zwolnienia.
odroczenia, roz+oZenia na raty zalegiych p+atno$ci Iub wstrzymania w cabéci wykonania decyzji
Maéciwego organu.
Osoby reprezentujace firme nie zosta’ry prawomocnie skazane za przestepstwo popemione w zwiazku
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace
zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu Iub inne przestepstwo popemione w celu osiagniecia korzyéci majatkowych,
a tak2e za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udzia1u w zorganizowanej grupie albo zwiazku
majacych na celu popemienie przestepstwa Iub przestepstwa skarbowego.
W stosunku do Firmy, ktOra reprezentujemy Sad nie orzek’I zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groZba
kary. '
Nie jesteémy powiazani kapita’towo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajacym w szczegélnoéci na:
3) uczestniczeniu w space, jako wspélnik Spé’lki cywilnej Iub spdki osobowej;
b) pelnieniu funkcji czionka organu nadzorczego Iub zarzadzajacego, prokurenta, pemomocnika.

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

(upe’momocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 5 do SWZ

...................... ,.....dnia ....12.2022 r.

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

0§WIADCZENIE O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

,,Modernizacja piaskownika czeéci mechanicznej oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku”
Postepowanie nr 14ITOI2022

Zgodnie z wymogami okreélonymi w SWZ. oéwiadczam, co nastepujez

1. Oéwiadczam, 2e moge ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia:

1) nie podlegam wykluczeniu.

2. Oéwiadczam, 2e spemiam Warunki udzia+u w postepowaniu dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnier'1 do prowadzenia okreélonej dzia¥alnoéci zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) zdolnoéci technicznej lub zawodowej.

(upelnomocnigrig arlzneId-stawiciel wykonawcy)
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Zaiqcznik nr 6 do SWZ

....................... dnia ........2022 r
peina nazwa wykonawcy

WYKAZ ROBOT
,,Modernizacja piaskownika czeéci mechanicznej oczyszczalni éciekéw w Korzyécienku”
Postepowanie nr 14ITOI2022

Wykaz minimum 1, zrealizowanej w ciagu ostatnich 5 lat robét, t025amych z wymaganiami okreélonymi w
802 .
Doéwiadczenie w realizacji obiektéw naleZy udokumentowaé referenciami wystawionymi przez podmioty
na izecz ktérych roboty byiy realizowane.

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

Wykonawcy TAKINIE
poczqtek koniec

podpis osoby loséb/ upowaZnionej/nych
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Zalqcznik nr 7 do SWZ

WZOR GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Gwarancja na|e2ytego wykonania umowy i usuniecia wad lub usterek

Nr zdnia

1. W zwiazku z umowa o roboty budowlane nr .............. , ktOra zostanie zawarta pomiedzy

'z'wé'rié 'aéiéj31255601525695”; "HMiéjékié'waaaéaag'i’ i 'ké'ri'a‘li'zé'cjéj'éflé 3.6} w 'k'éib'b'riégh 'i's'iéaz'ib’aj;
78—100 Kotobrzeg, ul. Artyleryjska 3 zwana dalej ,,Beneficjentem”, ktOrej przedmiotem jest:

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

zwane dalej "Gwarantem“, gwarantuje Beneficjentowi nieodwotalnie i bezwarunkowo, na zasadach
przewidzianych w niniejszej gwarancji, zaptate za powstate w okresie waZnosci gwarancji,
zobowiazania Zobowiazanego, wynikajace z umowy , w tym kar umownych wraz z odsetkami
ustawowymi za opéZnienie.

1) do wysokoéci: ................................. PLN (stownie: ......00/100) w przypadku niewykonania lub
nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy.

2) oraz do wysokosci: ........PLN ( stownie: .......................... 00/100) w przypadku nie usuniecia lub
nienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad lub usterek powstatych w przedmiocie umowy.

2. Kazda wyptata z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnosé Gwaranta o te kwote.
3. Niniejsza gwarancja jest waZna:
1) od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem

odbioru stwierdzajacym naleZyte wykonanie przedmiotu umowy, nie dtu2ej jednak niz do dnia
.. - w zakresie roszczert z tytutu niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu

umowy, oraz
2) od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem odbioru stwierdzajacym

naIeZyte wykonanie przedmiotu umowy, do dnia ............. r. - w zakresie roszczen z tytutu nieusuniecia
lub nienaleZytego usuniecia wad Iub usterek powstatych w przedmiocie umowy.

4. Beneficjent zobowiazany jest zgtosic w terminie waZnosci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6,
2adanie zaptaty, pod rygorem odmowy wyptaty Swiadczenia z gwarancji.

5. Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta
kompletnego Zadania zaptaty.

6. Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi na pierwsze pisemne 2adanie zaptaty zawierajace kwote
roszczenia, pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujqcych dokumentéw:

1) w przypadku niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy:
a) dokumenty potwierdzajace, 2e osoby, ktére podpisaty Zadanie zaptaty w imieniu Beneficjenta

uprawnione sq do jego reprezentowania,
b) oswiadczenie. 2e Zadana kwota jest naIeZna z tytutu Gwarancji w zwiazku z niewykonaniem Iub

nienaleZytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowiazanego.
2) w przypadku nieusuniecia lub nienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad lub usterek

powstatych w przedmiocie umowy:
a) dokumenty potwierdzajace, 2e osoby. ktOre podpisaty wezwanie do zaptaty w imieniu Beneficjenta

uprawnione sa do jego reprezentowania,
b) kopia obustronnie podpisanego koncowego protokotu odbioru stwierdzajacego naleZyte wykonanie

przedmiotu umowy,
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c) oéwiadczenie Beneficjenta, Ze pomimo pisemnego wezwania Zobowiazany nie usunafi w terminie wad
lub usterek powstatych w przedmiocie umowy i w zwiazku z tym Zadana z tytuiu gwarancji kwota jest
mu nale2na.

7. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i calkowicie w przypadku:
1) niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy z up1ywem ostatniego dnia terminu

okreélonego w ust. 3 pkt 1),
2) nieusuniecia lub nienaleZytego usuniecia przez Zobowiazanego wad lub usterek powsta1ych w

przedmiocie umowy z up’rywem ostatniego dnia terminu okreélonego w ust. 3 pkt 2),
3) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiazan przewidzianych w gwarancji, przed

up+ywem terminu waZnoéci gwarancji,
4) gdy éwiadczenia Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji w zakresie niewykonania lub nienaIeZytego

wykonania przedmiotu umowy, osiagnety kwote wskazanq w ust. 1 pkt 1),
5) gdy Swiadczenia Gwaranta z tytulu niniejszej gwarancji w zakresie nieusuniecia lub nienaleZytego

usuniecia wad lub usterek powsta1ych w przedmiocie umowy osiagneiy kwota wskazana w ust. 1 pkt.
2).

8. Gwarancja zabezpiecza zobowiazania Zobowiazanego, okreélone w ust. 1, zgodnie z treécia umowy,
z dnia wystawienia gwarancji.

9. Spory mogace wyniknaé przy wykonywaniu postanowieh niniejszej gwarancji rozstrzygane beda przez
sad w1asciwy dla siedziby Beneficjenta.

10.Beneficjent nie moZe dokonac przelewu wierzytelnoéci z tytu1u niniejszej gwarancji lub obciaZyé jej
prawami osoby trzeciej bez uzyskania, na czynnoéci te, pisemnej zgody Gwaranta.

11.Niniejszq gwarancje sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach. po jednym dla
Beneficjenta i Gwaranta.

Gwarant

Jako Zobowiqzany o$wiadczam, Ze treéé niniejszej gwarancjijest zgodna ze zloz'onym przeze mnie w dniu
................... wnioskiem o udzielenie gwarancji.

Zobowiqzany
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Zaiqcznik do SWZ
Projekt - Umowa nr 14ITOI202

W dniu ......................... 2021 r. w Koiobrzegu pomiedzy
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spélka z 0.0. w Koiobrzegu (NIP: 671-00-12-257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedzibq w Koiobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, ktOra reprezentuje

Pawei Hryciéw — Prezes Zarzadu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym.

a:
.................. ........... (NIP:

.............................. , REGON: ) z siedzibq w

................................................................................................... wpisana/ym do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy w ..................................... Wydziai Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS .................. lub CEIDG, zwanym w tekécie Wykonawca
i reprezentowanym przez:

1. ........................................................................
e-mail .............................

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedurq udzielania zaméwiefi przez
MWiK Spoika z 0.0. w Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spéiki MwiK 2 04.12.2019 r.) zostaia
zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§ 1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé zadanie, ktérego przedmiotem jest

modernizacja piaskownika czeéci mechanicznej oczyszczalni Sciekéw w Korzyécienku,. okreélona w
szczegéiowym opisie zaméwienia, stanowiacym zaiacznik nr1 do umowy.

2. Wykonawca gwarantuje, 2e bedace przedmiotem umowy urzadzenia sq oryginalne, fabrycznie nowe,
naleZytej jakoéci, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych.

3. Wykonawca oéwiadcza, i2 zapoznai sie ze wszystkimi wymaganiami technicznymi, ktére sq istotne dla
wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi w tym zakresie Zadnych zastIzeZer‘I.

§2
Termin rozpoczecia prac pIzewidzianych umowa ustala sie, na dzieI‘I podpisania umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby zadanie zostaio zrealizowane w terminie do dnia .................2023 r.
Strony dopuszczaja moZliwoéé dokonywania odbioréw czeéciowych.
Strony postanawiaja, 2e: odbiér koricowy nastapi na podstawie protokoiu odbioru koricowego
podpisanego przez upowaZnionych przedstawicieli Stron.

§3

P
P

N
T

‘

Wykonawca zobowiazuje sie w szczegolnoéci:
Usunaé wady i usterki jakie zostana ujawnione w trakcie odbioréw iub to: w okresie rekojmi i gwarancji.
Przeprowadzié rozruch i prébna eksploatacje;
Przekazaé Zamawiajacemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnoéci jego
wykonania.
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialnoéé za szkody zwiazane z realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania wszystkich ciaZacych na nim obowiazkéw, majqcych na
celu naieZyte wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca podejmie wszelkie czynnoéci w celu zabezpieczenia przedmiotu Umowy, oséb
upowaZnionych do przebywania w obrebie prac oraz oséb trzecich, a tak2e mienia zwiqzanego z
realizac przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w peinym zakresie przez caiy okres
realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczeI’Istwa.

7. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za prawidiowa i bezkolizyjna realizacje prowadzonych
prac z funkcjonowaniem oczyszczalni Sciekéw.
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§4

Wykonawca, najpézniej w dniu podpisania Umowy przedioZy polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej, nr ................. waZna do dnia.. r.;
Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zakiad UbezpieczeI’I,
udziaidw wtasnych i franszyz — do peinej kwoty roszczenia poszkodowanego lub Iikwidacji zaistniatej
szkody.

Wykonawca sporzadzi harmonogram, w ktérym okreéli zakres rzeczowo — finansowy, ktéry bedzie
postawa do ptatnoéci czeéciowych.

§ 5

. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpéZniej w dniu zgioszenia do odbioru:

a) dokumentacje Gwarancyjna.

b) DTR, instrukcje obsiugi i konserwacji.
§ 6

. Przedstawicielem Zamawiajacego uprawnionym do reprezentowania 90 w sprawach zwiazanych
z bieca realizacja umowy jest p. Piotr Moidzierz, tel. ......................... ,
e—mail: piotr.mozdzierz@mwik.kolobrzeg.pl

. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do reprezentowania go w sprawach zwiazanych z bieZaca
realizacja umowy jest p. ................................ , tel. +48.......................... .
e-mail: .............................

§ 7
. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otIzyma wynagrodzenie ryczattowe

w wysokosci: ...................... zlotych brutto (stownie ....................... zi. 00/100 ) zgodnie z cena
zaproponowana przez wykonawce w ofercie.

. Wynagrodzenie ryczattowe okresione w ust. 1 uwzglednia wszelkie koszty niezbedne dla prawidiowej
realizacji przedmiotu umowy.

. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie ryczaitowe Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 1 moZe ulec odpowiedniej zmianie. Bez wzgledu na powsze, w przypadku zmiany stawki
podatku VAT Wykonawca bedzie zobligowany do wystawienia faktury z wtaéciwa, obowiazujaca stawka
podatku VAT.

. Podstawa do wystawienia faktur czeéciowych bedzie sporzadzony przez Wykonawca i
zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram, w ktérym okreSIony zostanie zakres
rzeczowo — finansowy, jaki zostat zrealizowany w okresie rozliczeniowym.
Podstawq wystawienia faktury kor‘Icowej jest podpisany przez Strony protokot odbioru kor‘Icowego bez
wad i usterek.

. Wartoéé faktury kor'Icowej nie mOZe byé mniejsza niz 20% wartoéci brutto umowy.

. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, piatnosc faktury w caioéci lub w czeéci
w przypadku niewywiazania sie Wykonawcy z ktOregokolwiek ze zobowiazan wynikajacych z umowy.
W takim przypadku Wykonawcy nie przysiuguja odsetki z tytutu opéz'nienia w zapiacie.

. Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.1, nastapi przelewem na wskazane przez Wykonawca
konto bankowe, w terminie do 7 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidiowo
wystawionej faktury (decyduje data wptywu), do ktorej bedzie dotaczony podpisany przez Strony
protokéi odbioru nie zawierajacy wad i usterek.

. Za date dokonania zapiaty uwaZa sie date skutecznego obciqienia rachunku Zamawiajacego.

§ 8
. Do odbioru kohcowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé wszystkie niezbedne dokumenty, o

ktOrych mowa w SWZ i szczegdtowym opisie zaméwienia.
. Jeéli w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady i usterki umoZIiwiajace prawidiowe

korzystanie z przedmiotu umowy to Zamawiajacy odbierze przedmiotu umowy i uzgodni z
Wykonawca termin na usuniecie wad.i usterek.

. Jeéli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady. ktore nie beda nadawaty
sie do usuniecia, Zamawiajacemu przysiugiwaé beda nastepujace uprawnienia:
1) jeZeIi wady nie uniemoZliwiaja uZytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy moZe dokonaé odbioru i obni2yé odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.
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2) jeZeIi wady uniemoZliwia uZytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moZe odstapic od umowy lub Zadaé wykonania umowy po raz kolejny, zachowujac przy tym prawo
do domagania sia od Wykonawcy odszkodowania w peinej wysokoéci za szkody wynikie z
opéZnienia wykonania przedmiotu umowy w terminie pierwotnie wyznaczonym w umowie.

JeZeIi w ustalonym w umowie terminie na zakoriczenie prac, Wykonawca nie zgiosi tych prac do
odbioru, to:
1) w przypadku stwierdzenia braku wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawca, Zamawiajacy

wezwie Wykonawca do wykonania prac i wyznaczy nowy termin nie krétszy niz 14 dni roboczych,
ich zakor‘nczenia oraz naliczy kary umowne za niedotrzymanie terminu od dnia ustalonego w § 4 ust.
3 do dnia skutecznego odbioru,

2) jeZeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie prac nie wykona
Zamawiajacy moZe odstapié od umowy z winy Wykonawcy,

3) w celu zapewnienia wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy moZe zlecié dokoficzenie prac
innemu Wykonawcy lub wykonaéje siiami wiasnymi na ryzyko Wykonawcy. a kosztami za wykonane
prace obciaZy Wykonawca, ktdry jest strona niniejszej umowy.

Strony postanawiaja, 2e 2 czynnoSci odbioru bedzie sporzadzony protokéi odbioru, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad i usterek
Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o usunieciu wad i usterek.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koficowego w terminie nie diqzym niz 3 dni robocze, od dnia
zgioszenia do odbioru.

. Pizepisy od ust. 1 do ust. 7 stosuje sie odpowiednio w przypadku odbioréw czaéciowych.

§ 9
Materiaiy i czeéci uzyskane z rozbiérki konstrukcji lub czeéci stanowia wiasnoéé Zamawiajacego i
Wykonawca winien przedsiewziac wszelkie srodki ostroZnoéci niezbedne dla zachowania ich, chyba 2e
inaczej wskazane zostaio to przez Zamawiajacego.

§10
. Wykonawca najpéiniej do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie naIeZytego jej wykonania

w wysokosci 3% wynagrodzenia ryczaitowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwote ................... 21,
w formie gotéwkowej lub wformie polisy ubezpieczeniowej/polisy bankowej, ktérej tresé zostanie
zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Strony ustalaja, 2e po wykonaniu zaméwienia i odbiorze koncowym zostanie zwrécone Wykonawcy 70
% wniesionego zabezpieczenia umowy w terminie 30 dni od daty podpisania protokoiu koficowego,
natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy jest pizeznaczone na
pokrycie roszczen z tytuiu rekojmi i gwarancji za wady i zostanie zecone po upiywie okresu rekojmi
i gwarancji w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku od wykonawcy .

Zabezpieczenie. siuZy pokryciu roszczer‘i z tytuiu niewykonania Iub nienaleZytego wykonania umowy,
w tym réwniez kar umownych.

§11
Strony postanawiaja, 2e obowiazujaca je forma odszkodowania sq kary umowne.

. Wykonawca zapiaci Zamawiajqcemu kary umowne za:
1) zwioke w przekroczeniu terminu okreéionego w § 2 ust. 2 w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia

umownego brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazda rozpoczeta dobe zwioki.
2) za zwioke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi

w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy, Iiczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

3) za przekroczenie terminu okreélonego w § 10 ust. 1 umowy, w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazda rozpoczeta dobe, zwioki.

KaZda ze stron zapiaci kare umowna w wysokoéci 10% wynagrodzenia, brutto ustalonego
w § 7 ust. 1 umowy za odstapienie od umowy z jej winy.

Wykonawca wyraZa zgode na dokonanie przez Zamawiajacego potracenia kar umownych
z faktur wystawionych przez Wykonawca oraz z zabezpieczenia naIeZytego wykonania umowy.
Laczna wysokoéé kar umownych nie moZe przekroczyé 30% wartoéci wynagrodzenia brutto
okreélonego w § 7 ust. 1 umowy.
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6. Kary umowne sa niezaleZne od siebie i kumuiuja sie.
§12

. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji i rekojmi na caiy przedmiot umowy na okres 36 m-cy
Iiczac od daty podpisania przez strony protokoiu koncowego odbioru przedmiotu umowy bez wad i
usterek.

. Rakojmia i gwarancja objete sa wszystkie usiugi, roboty oraz materiaiy, sprzety i urzadzenia, jakie
zostaiy uZyte do wykonania przedmiotu umowy.

. Wokresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazuje sie do bezpiatnego usuwania wad i usterek w
terminie do 3 dni od daty powiadomienia go o wadzie lub usterce przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
bedzie dokonywai zgioszer‘i pisemnie, Iub e-mail.

. JeZeIi w ustalonym w ust. 3 terminie usterka Iub wada nie zostanie usunieta, a jej wystapienie
uniemoziiwi korzystanie przez Zamawiajacego z przedmiotu umowy lub jego czeéci Zamawiajacy ma
prawo zastosowaé kary umowne wskazane w § 11 ust. 2 “to. niniejszej umowy oraz moZe obciaZyé
Wykonawca kwota do wysokoéci kosztéw przez siebie poniesionych oraz strat i kosztéwjakie poniesie
Zamawiajacy w tym okresie - w peinej wysokoéci.

. W przypadku nie przystapienia przez Wykonawca do usuwania usterek iub wad i nieusuniecia ich przez
Wykonawca w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo zlecié ich usuniecie innemu wykonawcy
na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo wynikajace z gwarancji i rekojmi oraz mole
naliczyé Wykonawcy kary zapisane w § 11 ust. 2 Iit.c. niniejszej umowy.

. Zamawiajacy ma prawo potracié koszty zastepczego usuniecia wad lub usterek oraz naliczone
Wykonawcy kary umowne zapisane w § 11 ust. 2 "to. niniejszej umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy
iub z zatrzymanego na okres rekojmi zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 10.

. Nie pdiniej jednak niZ 30 dni przed upiywem terminu rekojmi i gwarancji strony dokonaja przeglqdu
przedmiotu umowy z ktérego zostanie sporzadzony protokol pogwarancyjny. W przygdku stwierdzenia
wad i usterek strony uzgodnig termin ich usunigcia.

. W przypadku otrzymania przez Wykonawca gwarancji producenta na jakiekolwiek urzadzenia,
programy, materiaiy itp. wchodzace w zakres przedmiotu umowy, gdy gwarancja producenta
przekracza okres 36 miesiecy, Wykonawca przekaZe Zamawiajacemu — wraz z dokumentacja
odbiorowa — dokumenty pozwalajace na skorzystanie z uprawnien wynikajacych z gwarancji
producenta.

. W przypadku, gdy gwarancja producenta. o ktOrej mowa w ust. 8 przewiduje jakiekolwiek dodatkowe
wymagania dla zachowania swej waZnoéci, np. podjecia jakichkolwiek dodatkowych czynnoéci
(sen/visowych itp.) lub zachowania dodatkowych warunkéw, Wykonawca w ramach obowiazkéw
gwarancyjnych wynikajacych z niniejszej umowy zobowiazany jest do zapewnienia zachowania
wa2noéci gwarancji producenta. W szczegélnoSci w ramach ww. obowiazku Wykonawca zobowiazany
jest do przeprowadzenia wszeikich czynnoéci serwisowych wymaganych do utrzymania gwarancji
producenta, w sposéb umoZliwiajqcy zachowanie tej gwarancji.

§13

. NiezaleZnie od wypadkdw wymienionych w treéci Ksiegi ill tytuiu XV Kodeksu cywilnego kaZdej ze Stron
przysiuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku udowodnionego, ra2acego naruszenia przez
druga Strong podstawowych postanowien umowy na zasadach opisanych niZej.

. Zamawiajacemu przysiuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujqcych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, 2e wykonanie umowy w caioéci lub
w jej czeéci nie leZy w interesie publicznym, czego nie moZna byio przewidzieé w chwili jej zawarcia,

2) gdy zostanie wszczete postepowanie zmierzajace do ogioszenia upadioéci, rozwiazania firmy
Wykonawcy Iub zostanie zioZony wniosek o ogioszenie upadioéci Wykonawcy lub oéwiadczenie o
wszczaciu postepowania naprawczego,

3) gdy zostanie wydany w trybie administracyjnym lub cywilnym nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) gdy w ciagu 14 dni, Wykonawca nie pizystapi do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn Iub przerwie wykonywanie robét bez przyczyny i niezwiocznie nie wznowi robét pomimo
wezwania Zamawiajacego do wznowienia robét,
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5) gdy Wykonawca wykonywaé bedzie roboty niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w
szczegolnoéci niezgodnie z dokumentacja techniczna, ustaleniami koordynacyjnymi oraz
obowiazujacymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz przystapienia do
wiaéciwego ich wykonania w terminie 5 dni od daty wezwania przez Zamawiajacego,

6) gdy Wykonawca nie realizuje obowiazkéw. okreélonych w § 12 umowy.

3. Strony moga odstapié ocl umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomoSci o okolicznoéciach
stanowiacych podstawe odstapienia, jednak nie poiniej niz do czasu podpisania koncowego protokoiu
odbioru przedmiotu umowy w sytuacjach opisanych w § 13 ust.2 pkt.1-5 oraz do czasu upiywu 36
miesiecy rekojmi i gwarancji w sytuacji opisanej w § 13 ust 2 pkt 6 umowy

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajqcego obciaZaja nastepujace obowiazki
szczegéiowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegéiowy protokéi inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy wediug stanu
na dzier‘i odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty iwykona niezbedne roboty zabezpieczajqce przedmiot
umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiaiéw lub urzadzefi, ktére nie moga byé wykorzystane przez
niego do realizacji innych prac nieobjetych niniejsza umowa, jeZeli odstapienie od umowy nastapilo
z przyczyn le2acych po stronie Zamawiajqcego,

4) Wykonawca zgiosi do odbioru roboty przewvane i wykonane do dnia odstapienia oraz - jeZeli
odstapienie od umowy nastqpiio z przyczyn IeZQCych po stronie Zamawiajacego - przedstawi
udokumentowane koszty zakupu materiaiéw lub (i) urzadzer‘i, ktére nie moga byé wykorzystane
przez niego do realizacji innych robét (w uzgodnieniu zZamawiajacym) — celem dokonania
wzajemnych rozliczeh z Zamawiajacym,

5) Wykonawca na swéj koszt, w terminie 3 dni roboczych, od dnia odstapienia usunie z terenu
inwestycji urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy, w terminie 3 dni roboczych przystapi do odbioru zgioszonych robbt przerwanych i
wykonanych do dnia odstapienia i w przypadku dokonania odbioru zapiaci wynagrodzenia za te
roboty. W przypadku gdy odstapienie od umowy nastapiio z przyczyn |e2qcych po stronie
Zamawiajacego, Zamawiajqcy zwréci Wykonawcy udokumentowane koszty zakupu materialéw lub (i)
urzadzen, ktére nie moga byc wykorzystane przez niego do realizacji innych robét.

6. W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, koszty inwentaryzacji. zabezpieczenia robét
przewvanych i wykonania niezbednych robbt zabezpieczajacych robét wykonanych - obciaZaja
Wykonawca. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania Iub nieprzystapienia do ich wykonania
w terminie 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o odstqpieniu od umowy, Zamawiajacy wykona te
czynnoéci na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca pokryje w tym przypadku wszelkie szkody
powstaie w robotach wykonanych, a niezabezpieczonych, kt6re powstana w wyniku braku
odpowiedniego zabezpieczenia.

7. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada Zamawiajqcy
obowiazany jest do odbioru robét wykonanych do dnia odstapienia od umowy oraz zapiaty
wynagrodzenia za wykonane roboty.

a) ceny jednostkowe sprzetu i materiaiéw (iacznie z kosztami zakupu) beda pizyjmowane wediug
érednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzenia
kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiaiéw i sprzetu zostana przyjete na podstawie
ogélnie dostepnych katalogéw, w tym r6wniez cen dostawcéw na stronach internetowych, ofert
handlowych, itp.

b) nakiady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakiadow Rzeczowych KNR.

f2
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§ 14

1. Strony umowy do102a wszelkich starah w celu rozstlzygniecia ewentualnych sporéw drogq polubowna.

2. W przypadku braku rozwiazafi polubownych spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy
bedzie rozstlzygai Sad w+aéciwy rzeczowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowa zastosowanie maja przepisy polskiego Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiazujacego.

15
Zmiana postanowien zawartej umowy lub ktOr§egokolwiek z za+acznikéw, stanowiacych integralna czeéé
niniejszej umowy - moZe nastapié za zgoda obu stron, wyraZona na piémie w formie aneksu do umowy,
pod rygorem niewaZnoSci.

§ 16
Umowe niniejsza sporzadza sie w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

Zaigcznik do umomz

1. SzczegéJowy opis zaméwienia.
2. Oferta Wykonawcy.
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Zalqcznik nr1 do umowy

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest:
,,Modernizacja piaskownika czes'ci mechanicznej oczyszczalni éciekéw w Korzys’cienku”.
Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia zostaI opracowany na podstawie przeprowadzonego Dialogu
technicznego.
1.Zakres prac modernizacyjny:
a. wyczyszczenie komér piaskownika ,utyIizacja odpadu o kodzie ,,19 08 02"piasek,
tiuszcze odpad o kodzie ,, 19 08 09” zagospodarowane zostana na terenie oczyszczalni.
b. modernizacja systemu napedu mostu piaskownika poprzez:
- demontaz' istniejqcych szyn,
wykonanie nowej bieZni z tnIvaIa powierzchnia antypoS/izgowq.
- biez'nia ma réwniez‘ speIniaé role prowadnicy dla dodatkowych kOI prowadzacych, ktére maja
zabezpieczyé pomost (zgarniacz) przed wypadniociem z biez'ni. - pomost (zgarniacz) wyposaZyé w
cztery wymienne koIa napedowe z opaska gumowq z biez'nikiem o wymiarach 14x4V2x8( 356/114-
203, 2mm) dodatkowo zamontowaé 4 wymienne koIa prowadzqce 230x90mm,
— Naped pomostu (zgarniacza) ma zapewnié pIynny ruchu pomostu (zgarniacza) po bieZni,
w tym celu naIez'y dodatkowo zastosowaé wzdq' piaskownika dwa Iaficuchy wspomagajace napedi
eliminujace powstanie poSlizgu.
c. wymiana 2 pomp piasku oraz zmiana systemu ich mocowania pomp /zamek/ tak aby zapewnié Iatwe
ich wyciaganie i wkIadanie po wykonaniu czynnoéci eksploatacyjnych.
- wykonanie nowych wieszakéw pomp i ich Iaczenia z rurociqgiem piasku.
naIeZy zastosowaé Pompy Zatapiaine ,,SULZER typ XFPBOC-VX. 3PE22/4” 2 2 kW: wimikiem ze stall
AIS/329,
- do transportu pomp 2/ na pomost zamontowaé nowe z'urawiki i wyciagarki z hamulcem dostosowane do
pracy w warunkach agresywnych.
d. wymiana pokrycia pomostu piaskownika ipomostéw roboczych,
- wykonanie pomostu miedzy mostem znajdujqcym sie w pozycji wiciowej ,a pomostem
komunikacyjnym od strony budynku krat umoziiwiajqcym prace serwisowe pomp piasku,
- wykonanie pomostu technicznego do obsIugi osadnikéw wstepnych,
- demontaz‘ i wymiana istniejacych kratek pomostowych na kratki wykonane z kompozytu dostosowane
do warunkéw agresywnych.
e. wykonanie nowych zgarniaczy tiuszczu pracujqcych w tbie automatycznym, zgarniacze naleZy
wyposaz'yé w dwa systemy umoz‘liwiajace: a.
zgarnianie tIuszczu z dwéch komérjednoczeénie,
b. zgarnianie tiuszczu z pojedynczej komory.
f. wykonanie nowych zastawek/na ocie i wylocie/ z moz’liwoécia mechanicznego podnoszenia i
opuszczania. Zastawki dostosowane do pracy w warunkach agresywnego Srodowiska,
g. montaz' czujnikéw wypeInienia lejéw tIuszczy, z wizualizac w istniejqcym systemie ,,SCAD ”
h. wykonanie automatyki zapewniajqcej prace zgarniacza w funkcji automatycznej i recznej,
j .zapewnienie sterowania praca urzadzen piaskownika z pozycji ,,SCADA” w dyspozytomi oczyszczalni
sciekéw, z moZliwoScia pIynnej regulacji czasu pIzejazdu piaskownika i sygna/izacja poioz'enia mostu.
k. dostosowanie ustawienia separatora piasku do kontenera KP10.
I. wykonanie skrzynki zasiIajaco—sterowniczej d/a urzqdzeh piaskownika w systemie
,,SCADA” nadzorujacym ich prace.
Wykaz sygnaIéw niezbednych do monitoringu uIzqdzen pracujqcych piaskownika:
- zasi/anie szafy sterowniczej,
- brak zasi/ania e NN,
- praca ipoIoz'enie mostu/zgarniacza,
- awaria zgarniacza,
- stan przeiqcznikéw napedu mostu izgarniacza A-O-R,
- skIzynka odporna na warunki atmosfeczne UV i panujace w otoczeniu piaskownika, stopiefi
szczelnoéci skrzynki IP65 — IP66, wewnetrzne ogrzewanie skrzynki celem zapobiegania kompensacji i
zapewnienia staIej temperatury pracy elementéw automatyki. Wsporniki skrzynki wraz z elementami
montaz'owymi stal AIS/304 elementy monta20we A2/A4.
I. wykonanie w obrebie piaskownika oSwiet/enia energooszczednego zapewniajqcego bezpiecznq
obsiuge urzqdzen piaskownika w godzinach nocnych.
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W ramach zadania nalez'y wykonaé dokumentacje wykonawczq i eksploatacyjna taka jak:
- schematy elektryczne zasilania i sterowania urzqdzeniem,
- dokumentacje Techniczno-Ruchowa
- instrukcje stanowiskowa.
Gwarancja 36-miesiecy
Termin realizacji zadania do 30.03.2023r
Dodatkowe ustalenia :
Ze wzgledu na koniecznoéc" zachowania ciagloSci pracy oczyszczalni Sciekéw przed przystqpieniem do
realizacji zadania tj. przed podpisaniem protokolu przekazania do remontu obiektu na/eZy przedstawié
szczegéiowy harmonogram realizacji zadania ktéry bedzie stanowié zalacznik do W/W protokolu.
Wyiqczenie caloéci piaskownika nie jest moz‘liwe, jedynie moz‘e nastapié wyfaczenie jednego ciagu
piaskownika na czas nie diqzy niz‘ 5 dni roboczych.
clu weryfikacji zakresu i warunkéw realizacji zaméwienia, wymagana jest wizja Iokalna przedmiotu

zaméwienia. Termin odbycia wizji Iokalnej ubiegajqcy sie o zaméwienie publiczne uzgadniaja e-mailem
nie péz’niejjednak niz' 5 dni roboczych przed zloz'eniem ofert.




