
M SPECYFIKACJA WARUNKéW ZAMOWIENIA '
- - " 5ITM/2022 Strona: 1/18

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spélka z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

1_ Nazwa postepowania: Dostawa

Wymiana wiodqcej pompy II stopnia do wody pitnej na SUW,,Bogucino” k.
Kolobrzegu

Numer postepowania: 8INSI2022

2, specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

Imie i nazwisko: Janusz Kubek / / Data - 09.12.2022 r.

Podpis: /WW

3. specyfikacje, warunkéw zaméwieniézatwierdzii pod wzvgiedem technicznym:

lmie i nazwisko: Karol Stankiewicz — Kierownik Dz. NS Dnia — liq—.524 2022. r.

Podpis: ($7,!

4_ specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:

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

Podpis:

lmie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski - Radca Prawny ' ’- ...................
A l

Podpis: Podpis: //}V/

6_ specyfikacje warunkéw zaméwienia zatMérdzi£

lmie i nazwisko: Pawei Hryciéw — Prezes Zarzadu A) Dnia - ................... r.

Podpis: ¢

lntegralna czeéé niniejszej SWZ stanowia wzory dokumentéwlzalqcznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

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

odpowiedzialnoéciq, ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego; www.big.mwik.kolobrzeg.gl
Adres: e-mail; przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
Ogioszenie o wszczeciu postepowania zostaio zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajacego.
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RozdziaI 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedure} udzielania zaméwier'i przez MVWK Sp. z o. o. w Koiobrzegu - Zaiacznik nr 1 do Uchwaiy Nr
134/2019 Zarzadu Spéiki MWiK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Wymiana wiodqcej pompy ll stopnia do wody pitnej na SUW ,,Bogucino” k. Koiobrzegu
Postgpowanie nr 8INSI2022

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentuaine modyfikacje, uzupeinienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe miec’: charakter
pisemny lub forme elektroniczna. Przed terminem skiadania ofert vonawcv winni zapoznaé sie z
treécia ewentuainych odpowiedzi iub wyjaénier'l albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie z caioécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGO TOWANIA OFERT:

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

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

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

OFERTA ,,Wymiana wiodacej pompy ll stopnia do wody pitnej na SUW ,,Bogucino” k.
Koiobrzegu. Postepo nie nr 8/NSI2022

NIE OTWIERAC PRZED . .2..12.2022 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany iub wycofaé zioZona oferte; przed upiywem terminu
skiadania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wytkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeii
Wykonawca nie pOZniej niz w terminie skiadania ofert zastrzegi, 2e nie mogq one byé
udostepniane.
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Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:

Oferta musi obejmowaé caioéci zaméwienia, dopuszcza sie skiadanie ofert czeéciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci zioZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zamowienia (oferty wariantowej).

Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEtNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zamowienia mogq ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy speiniaja nastepujace warunki
dotyczace:

a) posiadania uprawnieh do wykonywania okreélonej dziaialnoéci lub czynnoéci, jeZeli ustawy
nakiadaja obowiazek posiadania takich uprawnier'i,

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

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIA CH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU:

Wykonawca zaiaczy nastopujace dokumenty potwierdzajace speinienie warunkow udziaiu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia:

Podpisany Formuiarz oferty — zaiqcznik 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 warunkéw udziaiu w postepowaniu — zaiacznik 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 profilowi zaméwienia, a takz'e wskazujqce
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zaZada przedstawienia oryginaiu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzic’:

watpiiwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mOQi sprawdzic’: jej prawdziwoéci w
inny sposéb.

7. Zamawiajacy moZe wezwac’: Wykonawcow, ktérzy w wyznaczonym terminie nie ziOZyli dokumentow
potwierdzajacych speinienie warunkéw udziaiu w postepowaniu, do uzupeinienia tych dokumehtéw
w okreélonym terminie.
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Rozdziai 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

Wykonawcy moga w5pélnie ubiegac’: sie o udzielenie zaméwienia.
Rozdziai11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

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

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towaréw i usiug zgodna z ustawa o podatku

VAT i podatku akcyzowym.
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Rozdziat 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY:

Oferty spetniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji ztOZOne przez Wykonawcéw nie
podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wedtug poniZszych kryteriéw i wag:

Cena brutto oferty — 100%
W tym kryterium Oferta m02e uzyskac’: max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji koficowej 1 pkt.
Sposéb dokonywania oceny wg wzoru:
C = Cn : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn — cena najniisza,
Cb - cena badana.

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

Rozdzial13: WADIUM - nie jest wymagane

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy ztoZona Oferta wynosi 3O dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:

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

Oferty zt020ne po terminie nie beda rozpatrywane,

Rozdzial 16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego na niejawnym posiedzeniu.

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

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

dokonujq oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami okreélonymi opisie
przedmiotu zaméwienia i specyfikacji.

3.0ferta Wykonawcy, ktéry zostanie niedopuszczony lub 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;

Rozdzial 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcq/ami,
ktérzy ztoZyli oferty.
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2. Zamawiajqcy moZe wezwac'; Wykonawcéw, ktC’Jrzy zoyIi oferty w niniejszym postepowaniu do
z+oZenia ofert ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy, ktérzy przystapia do negocjacji ceny oferty, mogg 210216: oferty; ostateczne z ceng
niZszg od ceny gierwotnej.

Rozdzial 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1.

2.

3.

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

RozdziaI 20: UNIEWAZ'NIENIE POSTEPOWANIA:

1.

2.
3.

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

Rozdzial 21: SPOSOB UDZIELANIA WYJA SNIEN DOTYCZACYCH SWZ:

1. Wykonawca moze zwrécic sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw
zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezw’rocznie udzielic wyjaéniefi, jednak nie péZniej m: 2
dni robocze przed up’rywem terminu skjadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treSci
specyfikacji warunkow zamowienia iynaj do Zamawiajacego nie poiniej niz do godz.24.00 w dniu,
w ktérym up’rywa pojowa wyznaczonego terminu skjadania ofert.
Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza] treéc’: zapytania na stronie internetowej BIP, bez ujawniania
2r6d+a zapytania.
Zamawiajacy moZe w kazdym czasie, przed upiem terminu do skjadania ofert, zmodyfikowac’: treéé
specyfikacji warunkow zaméwienia. Dokonanq w ten sposéb modyfikac umieszcza na stronie
internetowej BIP.
Osoba uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — e-mail: 9rzetargi@mwik.kolobrzeg.9|,
Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemniel. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uwaZa sie za zoOne w
terminie, jeZeli ich treéé dotarja do adresata przed upiem terminu.
Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przesjanie dojaczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZniona
do reprezentowania Wykonawcy Iub Zamawiajacego.

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

Zostajy okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym nii 10 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiajqcy powiadomi
niezwjocznie wybranego Wykonawca.

Rozdzial 23: POUCZENIE O S‘RODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. OdWoIanie przysjuguje Wykonawcom, wyjacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnoéci, do
ktorej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie Procedury.
Odwojanie przys’ruguje wyjacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spe’mienia
warunkéw udziaju w postepowaniu.
Odwojanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajqcego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajqcego stanowiacej podstawe jego wniesienia, j ‘eli
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zosta’Iy przeSJane faxem lub droga elektroniczna. albo w terminie 8 dni jeZeIi zosta’Iy doreczone w inny
sposéb.
Wniesienie odwo{ania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
OdwoJanie wnosi sie wacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu Spélki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja“ Spmki z ograniczona odpowiedzialnoécia
w Ko’lobrzegu.
Odwo’ranie powinno wskazywaé zaskarZonel czynnosc lub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej zarzuca
sie niezgodnoéc’: z przepisami Procedury, zawieraé zwi¢z+e przedstawienie zarzutéw, okreélaé
Zadanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odoania.
Odwo’lanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajqcego.
Rozpatrujac odwoJanie Prezes Zarzadu Spo+ki moZe je uwzglednic’: Iub odrzucié.
Informacje o odrzuceniu odwdania Zamawiajacy przesyla Wykonawcom, ktorzy uczestniczyli
w postepowaniu.
Od decyzji Prezesa Zarzadu Spé’rki rozstrzygajacej odwo’lanie nie przys%uguja dalsze érodki
odwolawcze.

Rozdzial 24: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:

1. Po rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktérego oferte wybrano do realizacji, zostanie
zawiadomiony (e—mail) 0 dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy lub
o uniewaZnieniu postepowania. a tak2e o Wykonawcach wykluczonych oraz o ofertach odrzuconych.
Wyniki postepowania zostanq zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.p|
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Zalqcznik nr 1 do SWZ

dnia 12.2022 r.
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja"
Spé’lka z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Ko+obrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujqc do ogloszenia o postepowaniu na wykonanie:
,,Wymiana wiodqcej pompy ll stopnia do wody pitnej na SUW ,,Bogucino” k. Kolobrzegu
Postgpowanie nr 8/NSI2022

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

.................................. z’metto +VAT= zitbrutto
(s’townie: ..................................................................................................................... )

Dostawy wykonamy zgodnie z terminem okreélonym w Szczego’towym Opisie Zaméwienia.
Udzielamy gwarancji na okres 24 miesiecy od daty dostawy.

1. Oéwiadczamy. 2e zapoznaliémy sie, z opisem przedmiotu zaméwienia i uznajemy sie za zwiazanych
z okreélonymi w niej wymaganiami izasadami postepowania.
Oéwiadczamy. 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas 3O dni.

3. Zadania objete przedmiotem zaméwienia zamierzamy wykonaé sami.
4. Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu

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

N

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

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

podpis osoby loséb/ upowaZnionych
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Zaiqcznik nr 2 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA

,,Wymiana wiodqcej pompy I| stopnia do wody pitnej na SUW ,,Bogucino” k. Kolobrzegu
Postepowanie nr 8INSI2022

Przedmiot zaméwienia:

Dostawa, wymiana, podiaczenie i uruchomienie pompy || stopnia P5 do wody pitnej — pompa Grundfos
typ TP 200-660/4. ‘
Opis technologii ujecia:

Ujmowana woda podziemna jest pompowana do aeratorow ciénieniowych. Po napowietrzeniu
woda przepiywa przez 10 filtréw ciénieniowych, na ktOrych usuwane sa giéwnie zwiazki Zelaza i manganu
(filtracja dwustopniowa). Przefiltrowana woda kierowana jest do zbiornika retencyjnego o pojemnoéci 9000
m3. Ze zbiornika pompowana pompami || stopnia do sieci.

Na SUW zlokalizowane jest 5 pomp || stopnia (jedna pompa 132kW, 4 pompy 110 kW), przy czym
dwie pompy pracuja (na zmiane, nie r6wnoczeénie — przeiaczanie reczne) z przetwornica czestotliwoéci
VLT AQUA DRIVE FC—202N132T4 produkcji Danfoss, zamontowana w roku 2020. Pozostaie 3 pompy
doiaczane sq automatycznie w przypadku wzrostu rozbioréw wody. Wymiana uszkodzonej pompy
wiodacej P5 132iest przedmiotem niniejszego postepowania.

Produkcja, w zaleZnoéci 0d pory roku. waha sie od 8.000 m3/d do 17.000 m3/d.

Zakres robot:
1. Roboty przygotowawcze i demontaZowe
Demontaz istniejacej pompy prod. ABS typ NB 200/150-40 wraz z niezbedna czeéciq orurowania i
armatury. Demontaz naIeZy prowadzic': na pracujacym obiekcie — odciecie 0d strefy wodnej nastapi
istniejacymi przepustnicami na ssaniu i tioczeniu pompy.
2. Monte: na stanowisku pompy gidwnej
Monta2 na istniejacym fundamencie nowej pompy prod. Grundfos typ TP 200-660/4 o parametrach:
Jednostopniowa, spiralna pompa z kro'tkim sprzegiem i kréécem ssawnym i tiocznym, o identycznej
srednicy, wjednej osi (in-line).
Pompa powinny posiadac’: konstrukcje umoZliwiajaca demontaz od géry (typu "top-puIl-out"), tj. giowica
napedowa (silnik, giowica pompy i wirnik) moZe byé wyjmowana w ceiu konserwacji Iub serwisowania,
gdy korpus pompy pozostaje przyiaczony do rurociagéw.
Pompa jest wyposaZona w nieodciaZone uszczelnienie z mieszkiem gumowym. Uszczelnienie waiu to
jest zgodne 2 DIN EN 12756. Przyiaczenie rurociqgéw odbywa sie poprzez koinierze PN 16 wg DIN (EN
1092-2 i ISO 7005-2).
Pompa jest wyposaZona w asynchroniczny silnik elektryczny chiodzony wentylatorem.
WskaZnik minimalnej sprawnosci energetycznej (MEI) produktu wynosi co najmniej 0,70. Wediug
rozporzajdzenia komisji (UE) jest to wskaz’nikowy punkt odniesienia dla pompy wodnej o najlepszych
osiagach dostepnej na rynku, poczawszy od 1 stycznia 2013 r.
Czeéci wykonane z Zeliwa pokryte sa powioka na bazie Zywic epoksydowych wykonane} w procesie
katodowego maiowania elektrolitycznego (CED). CED to wysokiej jakosci proces maiowania
zanurzeniowego, w ktérym pole elektryczne otaczajace produkt zapewnia osadzanie czastek farby w
postaci cienkiej warstwy.
Korpus pompy jest zaopatrzony w wymienny pierécier’t bieZny z mosiadzu w ceiu zmniejszenia i|oéci
cieczy przepiywajacej ze strony tiocznej wirnika na strone ssawna. VIfirnik jest zabezpieczony na wale za
pomoca nakretki.
Pompa wyposaZona jest w nieodciqne uszczelnienie z mieszkiem gumowym a moment obrotowy
przenoszony jest poprzez spreZyne i wokét mieszka. Dzieki mieszkowi uszczelnienie nie powoduje
zuZywania sie waiu, a ruch osiowy nie jest uniemozliwiany przez osady na wale.
Materiai obrotowego pierécienia uszczelnienie: Grafit, metalizowany dyfuzyjnie
Materiai uszczelnienie dodatkowego: EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy)
Cyrkulacja cieczy poprzez przewéd Sruby odpowietrzajqcej zapewnia smarowanie i chiodzenie
uszczelnienie waiu.
KoInierze posiadajq koficéwki do montaZu manometréw.
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Stojak silnika tworzy poIaczenie pomiedzy korpusem pompy a silnikiem i jest wyposaZony w reczna
Srube odpowietrzajaca do odpowietrzania korpusu pompy i komory uszczelnienia waIu. Uszczelnieniem
pomiedzy stojakiem silnika i korpusem pompy jest O-ring.
Srodkowa czesé stojaka silnika jest wyposaZona w osIony dla ochrony przed obracajacym sis waiem i
sprzegiem.
WaI pompy jest przymocowany bezpoérednio do waiu silnika za pomocq wpustu i Srub dociskowych.
Silnik elektryczny
Silnik jest caIkowicie zamkniety. chIodzony powietrzem, o wymiarach nominalnych zgodnych z normami
IEC i DIN.
Tolerancje wartoéci elektrycznych sa zgodne z IEC 60034.
Silnikjest mocowany koInierzowo za pomocq koInierza z otworami gIadkimi (FF).
Oznaczenie zamocowania silnika zgodnie z IEC 60034—7: IM B 5, IM V 1 (Kod I) / IM 3001, IM 3011 (Kod
II).
Sprawnoéc’; silnika zostaIa sklasyfikowana jako IE3, zgodnie z IEC 60034-30-1.
Siinik posiada termistory (czujniki PTC) umieszczone w uzwojeniach, zgodnie 2 DIN 44081/DIN 44082.
Zabezpieczenie reaguje zaréwno na ony, jak i szybki wzrost temperatury, np. przy ciaem
przeciaZeniu Iub w stanie utyku.
Pompa przystosowana jest do pracy z przetwornica czestotliwoéci
Pompa z izolowanym elektrycznie Ioiyskiem silnika.
Ciecz:
Czynnik tIoczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: 0 .. 120 °C
Temperatura cieczy podczas pracy: 20 °C
Gestoéé: 998.2 kg/m3
Techniczne:
Predkoéé pompy, na kt6rej oparte sq dane pompy: 1490 obr/min
PrzepIyw znamionowy: 176.1 Ils
Wysokosc': podnoszenia: 57 m
Rzeczywista érednica wirnika: 432 mm
Kod uszczelnienia waIu: BQQE
MateriaIy:
Korpus pompy: Zeliwo szare
Obudowa pompy: EN-GJL—250
Korpus pompy: ASTM class 35
Wirnik: stal nierdzewna 1.4408
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: -20 .. 55 °C
Maksymalne ciénienie pracy: 16 bar
Maks. ciénienie przy temp: 16 bar/ 120 °C
Rodzaj przqcza: DIN
Rozmiar poIaczenia: DN 200
CISnienie znamionowe do podiaczenia: PN 16
DIugoéé montaZowa nie wieksza m: 1000 mm
Rozmiar koInierza silnika: FF600
Dane elektryczne:
Typ silnika: SIEMENS
Klasa efektywnoéci IE: IE3
Nominalna moc silnika nie wieksza niz P2: 132 kW
Czestotliwoéé podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 3 x 380-420D/660-725Y V
Prad znamionowy: 230/133 A
Prad uruchomienia: 730-730 %
Cos fi -wspé+czynnik mocy: 0.87
Predkosé nominalna: 1490 obr/min
Wydajnoéé: IE3 95,6%
Sprawnosé silnika przy peInym obciaZeniu: 95.6-95.6 %
Sprawnosé silnika przy obciqniu 3/4: 95.9-95.9 %
Sprawnosé silnika przy obciqniu 1/2: 95.9-95.9 %
Liczba biegunéw: 4
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP55
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Klasa izolacji (IEC 85): F
Minimalny wskaZnik sprawnoéci, MEI 2: 0.70
Masa pompy nie wieksza niz 1510 kg

3. Montaz nowej armatury oraz wymiana niezbednego orurowania
- w zakresie pozostawienie caiej armatury na przewodzie ssacym,
- na przewodzie tiocznym wymiana iacznika/wstawki montaZowej na nowa DN400, pozostaia armatura
pozostaje,
- wymiana orurowania ssacego DN500 oraz tiocznego DN400 od pompy do kolan wiacznie, orurowanie
wykonac': ze stali nierdzewnej gat. 304 o gruboéci Scianek 5 mm dla DN500, 4 mm dla DN400, 3 mm dla
DN200, poiaczenia koinierzowe luZne + wywijka, éruby nierdzewne.
- jeieli konieczne - zastosowanie podpér nierdzewnych — w porozumieniu z Zamawiajacym.
4. Instalacja AKPiA:

- uioZenie przewodu BiTservo UV 2XSLCYK-J FR 4G95 zasilajacego pomiedzy pompa
a zainstalowana przetwornica czestotliwoéci (przetwornica VLT AQUA DRIVE FC—202N132T4
Danfoss)
- wiqczenie pompy do istniejacego systemu sterowania
- dostosowanie konfiguracji przetwornicy czestotliwoéci do nowo zainstalowanej pompy
- rozruch, testy oraz wykonanie pomiaréw elektrycznych.

5 Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Z uwagi na charakter obiektu- obiekt infrastruktury krytycznej (czynne ujecie wody, zasilajace w
wode pitnq wiekszosé powiatu koiobrzeskiego), prace powinny byé wykonywane przez wysoko
wykwalifikowanych pracownikéw, ktérzy:

- posiadaja niezbedna wiedze i doéwiadczenie, w szczegélnoéci Wykonawca musi wykazac’: sie
wykonaniem w okresie 3 lat przed upiywem skiadania ofert w niniejszym postepowaniu -
wykonaniem minimum jednej roboty budowlanej, ktéra obejmowaia swoim zakresem
dostawe, montai wraz z podiaczeniem i uruchomieniem pompy do wody pitnej o
minimalnych parametrach jednej pompy Q = 650 m3lh, mocy zainstalowanych pompy min.
110 kW,

- Posiadaja niezbedna wiedze i doéwiadczenie poéwiadczona dokumentami/certyfikatami w
zakresie wykonywania prac spawainiczych, w szczegélnoéci Wykonawca powinien wykazac’; sic-g:

o posiadac’: wdroZona norme dotyczaca jakoéci w spawalnictwie w peinym zakresie
wymagar’I jakoéciowych: PN—EN ISO 3834-2

. zatrudniac’: spawaczy i operatoréw urzadzeri spawalniczych speiniajqcych wymagania
normy PN-EN 287—1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciénieniowej 2014/68/UE

. wykonawca prac spawalniczych musi posiadaé uznana technologie spawania WPQR
zgodna z PN-EN ISO 15614 oraz Dyrektywa Ciénieniowa 2014/68/UE

Uwagi:
1. Zamawiajacy wymaga obowiazkowo przeprowadzic’: wizje lokalna potwierdzona oéwiadczeniem

podpisanym przez przedstawicieia Zamawiajacego. Oéwiadczenie Oferent doiaczy do wykazu
dokumentow wymaganych w ofercie.

2. Wszelkie zmiany w stosunku do opisu zaméwienia musza byc’: uzgodnione z Zamawiajacym w
formie pisemnej (dopuszcza sie e - mail).

3. Wykonawca musi posiadaé sprzet wystarczajacy do realizacji zadania.
4. Wykonawca odpowiada za wiaéciwe zabezpieczenie materiaiéw i urzadzefi niezbednych do

wykonania przedmiotu umowy, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakoéci,
wiaéciwoéci lub parametréw oraz udostepni do kontroli pracownikow Zamawiajacego.

5. Prace prowadzone beda na terenie czynnego ujecia wody, z moZiiwym dostepem do wody
bieZacej oraz energii elektrycznej.

6. Wykonawca jest wytwérca odpadéw w myél ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Do
dokumentéw odbiorowych Wykonawca zioZy oéwiadczenie o zagospodarowaniu odpadéw.

7. Po zakor’Iczeniu prac Wykonawca uprzatnie teren robét i naprawi ewentualne uszkodzenia
nawierzchni (np. koleiny spowodowane uZyciem sprzetu transportowego).

8. Nieprzekraczalny termin wykonania zaméwienia — 28 kwietnia 2023.
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

.......

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

,,Wymiana wiodqcej pompy l| stopnia do wody pitnej na SUW ,,Bogucino” k. Kolobrzegu
Postepowanie nr 8/NSI2022

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

1. Firma, ktora reprezentujemy nie wyrzqdzHa szkody, nie wykonujac zamowienia lub wykonujac je
nienaIeZycie, a szkoda ta zostala stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomoao sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy, ktora reprezentujemy nie otwarto Iikwidacji, ani nie ogloszono upad1oéci,
zwyjatkiem sytuacji, gdy po og+oszeniu upad1oéci dosz1o do zawarcia uk1adu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk+ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez Iikwidacje majatku upad’tego.
Firma, ktOra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op’rat Iub sk1adek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, r02102enia na raty zaleg1ych p+atnoéci lub wstrzymania
w ca1oéci wykonania decyzji w1aéciwego organu.
Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zosta’ty prawomocnie skazane za przestepstwo
popemione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko
prawom osob wykonujqcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popemione
w celu osiagniecia korzyéci majatkowych, a takZe za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udzia1u w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popemienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego

. W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy Sad nie orzek1zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod groZba
kary.
Nie jesteémy powiqzani kapita1owo lub osobowo z Zamawiajqcym polegajacym
w szczegélnoéci na:

3) uczestniczeniu w spo1ce, jako wspélnik spéiki cywilnej lub spo1ki osobowej;
b) pe’mieniu funkcji conka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,

peinomocnika.

. ...........,dnia ............ 12. 2022 r.
(upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

,,Wymiana wiodacej pompy ll stopnia do wody pitnej na SUW ,,Bogucino” k. Koiobrzegu
Postepowanie nr 8lNS/2022

Warunki udzialu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam, 2e spemiam Warunki udziaJu w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dzia{alnoéci zawodowej,

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

.‘ ................... , dnia ......... 12. 2022 r. .....................................................................
(upemomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Umowa nr 8/NSI2022

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

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

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym,

a:

zwanym w tekScie Wykonawca i reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia zgodnie z procedura udzielania zaméwiefi
przez MWiK Spéika z 0.0. w Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spéiki MWiK 2 04.12.2019) zostaia
zawarta umowa o nastepujqcej treéci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaz , okreélona w Szczegéiowym opisie

zaméwienia, ktéry stanowi zaiacznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca dostarczy na wiasny koszt przedmiot umowy okreélony w Szczegoiowym opisie

zaméwienia do Zamawiajacego w terminie do dnia............2023 r.

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

........ zi brutto (siowniez.................... 00/100).
2. Wartoéc': ustalonego wynagrodzenia zostaia okreélona w ofercie Wykonawcy z dnia ...... r., ktora

stanowi zaiacznik nr 2 do umowy.

§ 3
1. Osoby odpowiedzialne za realizacje niniejszej umowy:

3) 2e strony Zamawiajacego jest: p. Karol Stankiewicz, kier. Dz. NS
b) ze strony Wykonawcy jest: : ..........................................................

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

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

§ 4
1. Strony ustalajq, Ze zapiata za wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeZeniem ust 2, bodzie sie

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

2. Podstawa do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokéi odbioru dostawy 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’i zapiaty wynagrodzenia uwaZa sie dziefi oboiaZenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
5. Za nieterminowa zapiate faktury Wykonawcy przysiuguja odsetki ustawowe.
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§ 5
Obowiazki Wykonawcy:
1. Dostawa i montaZ urzadzeri do zamawiajacego
2. Zaiaczenie kompletu dokumentéw.

§ 6
1. Strony ustalajq, 2e przedmiotem odbioru jest dostawa i montaz urzadzer'i okreélonych w
szczegéiowym opisie zaméwienia.
2. Wykonawca przekaZe Zamawiajacemu komplet dokumentéw odbiorowych w tym w szczegélnoéci:

a) Karty katalogowe, schematy podiaczer'i,
b) gwarancje na przedmiot umowy,
c) instrukcje obsiugi wjezyku polskim, DTR dla prawidiowego uZytkowania i obsiugi.

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

§ 7

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

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytuiu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne zmniejszajace
wartoéc’: u2ytkowq, techniczna dostarczonego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiazany do bezpiatnego usuwania stwierdzonych
wad/usterek w terminie do 4 dni kalendarzowych od zgioszenia.

4. Za moment zgioszenia usterki/wady uwaZa sie. dzier'i wysiania: e-mail, do Wykonawcy .
5. Naprawa w okresie tn/vania gwarancji wydiuZy okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich

naprawy.

§ 8
1. Strony postanawiaja kary umowne, ktore beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:
1) Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie z § 1 ust. 2 niniejszej umowy w
wysokoéci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kaq rozpoczetq
dobe opéinienia,

b) za zwioke w usunieciu wad/usterek, stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci 0.3%
wynagrodzenia umownego brutto okreéionego w § 2 ust. 1 23 kazda rozpoczeta dobe opOZnienia
Iiczona od dnia okreélonego na usuniecie wad/usterk, 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 usiugi serwisu gwarancyjnego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreéionego w § 2 ust. 1.

2. Zamawiajacy zapiaci Wykonawcy kary umowne z tytuiu odstqpienia 0d umowy z przyczyn zaleZnych
od Zamawiajacego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Wykonawca wyraZa zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naieZnoéci
przysiugujacych Wykonawcy z niniejszej umowy .

4. czna wysokoéc’: kar umownych nie moZe przekroczyc’: poiowy wartoéci wynagrodzenia brutto
okreéionego w § 2 ust. 1. umowy

§ 9
1. Zamawiajacemu przysiuguje prawo, bez ponoszenia kosztow kar umownych, do odstapienia od

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

w interesie Zamawiajacego, czego nie moZna byio przewidziec’: w chwili zawarcia umowy,
b) w wyniku wszczetego postopowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego

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

niniejszej umowy.
2. Wykonawcy przysiuguje prawo odstapienia 0d umowy, bez ponoszenia kosztow, jeZeIi Zamawiajacy:

a) odmawia odbioru lub odmawia podpisania protokoiu odbioru, bez wskazania uzasadnionej
przyczyny,
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b) nie wywiazuje sie z obowiazku zap¥aty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego
miesiaca od up’rywu terminu na zap+ate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.

3. Oéwiadczenie z uzasadnieniem o odstapieniu od umowy naIeZy z’toiyé drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem niewaZnoéci.

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

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

pod warunkiem zachowania pisemnej formy powiadomienia.

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

cywilnego.
2. Spory wynikJe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny wlaéciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

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

Zalgcznik nr 1 do umowy:

1. Szczegéiowy opis zaméwienia -zalacznik nr 1
2. Oferta Wykonawcy -zafacznik nr 2

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalqcznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMCWIENIA

,,Wymiana wiodacej pompy ll stopnia do wody pitnej na SUW ,,Bogucino” k. Kolobrzegu
Postepowanie nr 8INS/2022

,,Wymiana wiodqcej pompy ll stopnia do wody pitnej na SUW ,,Bogucino” k. Kolobrzegu.”
Przedmiot zaméwienia:
Dostawa, wymiana, podtqczenie i uruchomienie pompy II stopnia P5 do wody pitnej ~ pompa Grundfos typ TP 200-
660/4.
Opis technologii ujecia:
Ujmowana woda podziemna jest pompowana do aeratoro’w cis’nieniowych. Po napowietrzeniu woda przepiywa
przez 10 filtréw ciénieniowych, na ktérych usuwane sq giownie zwiqzki Zelaza i manganu (filtracja dwustopniowa).
Przefiltrowana woda kierowana jest do zbiomika retencyjnego o poj emnos’ci 9000 m3. Ze zbiornika pompowana
pompami II stopnia do sieci.
Na SUW zlokalizowane jest 5 pomp II stopnia (jedna pompa 132kW, 4 pompy 110 kW), przy czym dwie pompy
pracujq (na zmiane, nie rownoczes’nie — prze’rqczanie reczne) z przetwomicq czestotliwos’ci VLT AQUA DRIVE
FC—202N132T4 produkcji Danfoss, zamontowanq w roku 2020. PozostaIe 3 pompy dolqczane sq automatycznie w
przypadku wzrostu rozbioréw wody. Wymiana uszkodzonej pompy wiodqcej P5 132kW jest przedmiotem
niniejszego postepowania.
Produkcja, w zaleZnos’ci 0d pory roku, waha sie od 8.000 m3/d do 17.000 m3/d.

Zakres robot:
1. Roboty przygotowawcze i demontaz‘owe
Demontaz ismiejqcej pompy prod. ABS typ NB 200/ 150-40 wraz z niezbednq czesciq orurowania i armatuiy.
Demontaz naleZy prowadzié na pracujacym obiekcie — odciecie 0d strefy wodnej nastqpi istniejqcymi
przepustnicami na ssaniu i tioczeniu pompy.
2. Montaz na stanowisku pompy giéwnej
Montaz na istniejqcym fundamencie nowej pompy prod. Grundfos typ TP 200-660/4 o parametrach:
Jednostopniowa, spiralna pompa z krotkim sprzegIem i kréc’cem ssawnym i tiocznym, o identycznej s'rednicy, w
jednej osi (in-line).
Pompa powinny posiadaé konstrukcje umozliwiajc demontaz od gory (typu "top-pull-out"), tj. giowica napedowa
(silnik, g10wica pompy i wimik) moZe byé wyjmowana w celu konserwacji lub serwisowania, gdy korpus pompy
pozostaje przytqczony do rurociqgéw.
Pompa jest wyposaZona w nieodciqne uszczelnienie z mieszkiem gumowym. Uszczelnienie waiu to jest zgodne z
DIN EN 12756. Przyiqczenie rurociqgéw odbywa sie poprzez kolnierze PN 16 wg DIN (EN 1092—2 i ISO 7005-2).
Pompa jest wyposaZona w asynchroniczny silnik elektiyczny ch’rodzony wentylatorem.
Wskaz’nik minimalnej sprawnosci energetycznej (MEI) produktu wynosi co najmniej 0,70. Wedtug rozporzqdzenia
komisji (UE) jest to wskaz’nikowy punkt odniesienia dla pompy wodnej o najlepszych osiqgach dostepnej na rynku,
poczqwszy od 1 stycznia 2013 r.
Czesci wykonane z Zeliwa pokryte sq powiokq na bazie Zywic epoksydowych wykonane w procesie katodowego
malowania elektrolitycznego (CED). CED to wysokiej jakosci proces malowania zanurzeniowego, w kto’rym pole
elektryczne otaczajqce produkt zapewnia osadzanie czqstek farby w postaci cienkiej warstwy.
Korpus pompy jest zaopatrzony w wymienny pierscier’l biez‘ny z mosiqdzu w celu zmniejszenia ilos’ci cieczy
przepIywajqcej ze strony tiocznej wimika na strone ssawng. Wimik jest zabezpieczony na wale za pomoca nakretki.
Pompa wyposaZona jest w nieodciqione uszczelnienie z mieszkiem gumowym a moment obrotowy przenoszony
jest poprzez spreZyne i wokéi mieszka. Dzieki mieszkowi uszczelnienie nie powoduje zuZywania sie wa1u, a ruch
osiowy nie jest uniemoZliwiany przez osady na wale.
Materia1obrotowego pierécienia uszczelnienia: Grafit, metalizowany dyfuzyjnie
Materia1uszczelnienia dodatkowego: EPDM (kauczuk etylenowo—propylenowy)
Cyrkulacja cieczy poprzez przewéd s’ruby odpowietrzajqcej zapewnia smarowanie i chlodzenie uszczelnienia wa1u.
KoInierze posiadajq koficowki do montaZu manometrow.
Stojak silnika tworzy polqczenie pomiedzy korpusem pompy a silnikiem i jest wyposaZony w reczna} Srube
odpowietrzajacq do odpowietrzania korpusu pompy i komory uszczelnienia wa1u. Uszczelnieniem pomiedzy
stojakiem silnika i korpusem pompy jest O-ring.
Srodkowa czes’é stojaka silnika jest wyposaZona w osIony dla ochrony przed obracajqcym sie waIem i sprzegIem.
Wa’i pompy jest przymocowany bezpos’rednio do waIu silnika za pomocq wpustu i smb dociskowych.
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Silnik elektryczny
Silnik jest caIkowicie zamkniety, chlodzony powietrzem, o wymiarach nominalnych zgodnych z normami IEC i
DIN.
Tolerancje wartos’ci elektrycznych sq zgodne z IEC 60034.
Silnik jest mocowany kolnierzowo za pomocq kolnierza z otworami gIadkimi (FF).
Oznaczenie zamocowania silnika zgodnie z IEC 60034-7: IM B 5, IM V 1 (Kod I) / IM 3001, IM 3011 (Kod II).
Sprawnos’é silnika zostala sklasyfikowana jako IE3, zgodnie z IEC 60034-30—1.
Silnik posiada termistory (czujniki PTC) umieszczone w uzwojeniach, zgodnie 2 DIN 44081/DIN 44082.
Zabezpieczenje reaguje zaréwno na wolny, jak i szybki wzrost temperatury, np. przy ciqym przeciqniu lub w
stanie utyku.
Pompa przystosowana jest do pracy z przetwomica czestotliwos’ci
Pompa z izolowanym elektrycznie Ioiyskiem silnika.
Ciecz:
Czynnik floczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: 0 .. 120 °C
Temperatura cieczy podczas pracy: 20 °C
Gestos'é: 998.2 kg/m3
Techniczne:
Predkos’é pompy, na ktérej oparte sq dane pompy: 1490 obr/min
PrzepIyw znamionowy: 176.1 I/s
Wysokos’é podnoszenia: 57 m
Rzeczywista Srednica wimika: 432 mm
Kod uszczelnienia walu: BQQE
MateriaIy:
Korpus pompy: Zeliwo szare
Obudowa pompy: EN-GJL-250
Korpus pompy: ASTM class 35
Wirnik: stal nierdzewna 1.4408
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: —20 .. 55 °C
Maksymalne cisnienie pracy: 16 bar
Maks. cis’nienie przy temp: 16 bar/ 120 °C
Rodzaj przqcza: DIN
Rozmiar poiaczenia: DN 200
Cis’nienie znamionowe do poqczenia: PN 16
D1ug0éc’ montaZowa nie wieksza niz 1000 mm
Rozmiar koInierza silnika: FF600
Dane elektryczne:
Typ silnika: SIEMENS
Klasa efektywnos’ci IE: IE3
Nominalna moc silnika nie wieksza niz P2: 132 kW
Czestotliwoéé podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 3 x 380-420D/660-725Y V
Prqd znamionowy: 230/ 133 A
Prqd uruchomienia: 730-730 %
Cos f1 -wspc')1czynnik mocy: 0.87
Predkos’c’ nominalna: 1490 obr/min
Wydajnos’é: IE3 95,6%
Sprawnos’é silnika przy peInym obciqniu: 95.6-95.6 %
Sprawnoéc’ silnika przy obciqieniu 3/4: 95.9-95.9 %
Sprawnosc’ silnika przy obciqieniu 1/2: 95.9-95.9 %
Liczba biegunéw: 4
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP55
Klasa izolacji (IEC 85): F
Minimalny wskaz’nik sprawnos’ci, MEI Z: 0.70
Masa pompy nie wieksza niZ 1510 kg

3. Montaz nowej annatury oraz wymiana niezbednego orurowania
- w zakresie pozostawienie catej armatury na przewodzie ssqcym,
- na przewodzie flocznym wymiana cznika/wstawki montaZowej na nowq DN400, pozostaIa armatura pozostaje,
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- wymiana orurowania ssqcego DN500 oraz tiocznego DN400 0d pompy do kolan wiqcznie, orurowanie wykonaé
ze stali nierdzewnej gat. 3460 gruboéci s’cianek 5 mm dla DNSOO, 4 mm dla DN400, 3 mm dla DN200, poiqczenia
koinierzowe luz’ne + wywijka, éruby nierdzewne.
- jeZeli konieczne — zastosowanie podpér nierdzewnych — W porozumieniu z Zamawiajgcym.
4. Instalacja AKPiA:
- uioZenie przewodu BiTservo UV 2XSLCYK—J FR 4G95 zasilajqcego pomiodzy pompq a zainstalowanq
przetwornicq czgstotliwoéci (przetwornica VLT AQUA DRIVE FC—202N132T4 Danfoss)
- w1qczenie pompy do istniejacego systemu sterowania
- dostosowanie konfiguracji przetwornicy czostotliwoéci do nowo zainstalowanej pompy
- rozruch, testy oraz wykonanie pomiaréw elektrycznych.

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Z uwagi na charakter obiektu - obiekt infrastruktury krytycznej (czynne ujgcie wody, zasilajqce w wodq
pitna wiqkszoéé powiatu kolobrzeskiego), prace powinny byé wykonywane przez wysoko wykwalifikowanych
pracownikéw, ktérzy:
- posiadajq niezbodna wiedzo i dos’wiadczenie, w szczegdlnos’ci Wykonawca musi wykazaé sio wykonaniem w
okresie 3 lat przed upiywem skiadania ofert w niniejszym postopowaniu - wykonaniem minimum jednej roboty
budowlanej, ktéra obejmowala swoim zakresem dostawg, montaz‘ wraz z podlqczeniem i uruchomieniem
pompy do wody pitnej 0 minimalnych parametrach jednej pompy Q = 650 m3/h, mocy zainstalowanych
pompy min. 110 kW,

- Posiadajq niezbodna} wiedze; i dos’wiadczenie pos’wiadczonq dokumentami/certyfikatami w zakresie wykonywania
prac spawalniczych, w szczegolnoéci Wykonawca powinien wykazaé sig:

0 posiadaé wdroZonq normo dotyczc jakoéci w spawalnictwie w peinym zakresie wymagar’l
jakos’ciowych: PN-EN ISO 3834—2

0 zatrudniaé spawaczy i 0peratoréw urzqdzefi spawalniczych spelniajqcych wymagania normy PN-
EN 287—1/PN—EN—ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciénieniowej 2014/68/UE

0 wykonawca prac spawalniczych musi posiadaé uznanq technologio spawania WPQR zgodnq z
PN-EN ISO 15614 oraz Dyrektywq Cis’nieniowq 2014/68/UE

Uwagi:
9. Zamawiajqcy wymaga obowiqzkowo przeprowadzic’ wizjg lokalnq potwierdzonq os'wiadczeniem

podpisanym przez przedstawiciela Zamawiajqcego. Oéwiadczenie Oferent doiqczy do wykazu
dokumentéw wymaganych w ofercie.

10. Wszelkie zmiany w stosunku do opisu zaméwienia muszq byé uzgodnione z Zamawiajqcym w formie
pisemnej (dopuszcza sic; e — mail).

11. Wykonawca musi posiadac’ sprzot wystarczajqcy do realizacji zadania.
12. Wykonawca odpowiada za wias’ciwe zabezpieczenie materiaiow i urzqdzefi niezbodnych do wykonania

przedmiotu umowy, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratq jakos’ci, wias’ciwoéci lub parametréw
oraz udostopni do kontroli pracownikow Zamawiajqcego.

13. Prace prowadzone bgdq na terenie czynnego ujqcia wody, z moZliwym dostgpem do wody biecej oraz
energii elektrycznej.

14. Wykonawca jest wytwércq odpadow w myél ustawy o odpadach z dnia l4 grudnia 2012 r. D0 dokumentéw
odbiorowych Wykonawca zioZy os’wiadczenie o zagospodarowaniu odpadow.

15. P0 zakoficzeniu prac Wykonawca uprzqtnie teren robot i naprawi ewentualne uszkodzenia nawierzchni (np.
koleiny spowodowane uZyciem sprzgtu transportowego).

16. Nieprzekraczalny termin wykonania zaméwienia — 28 kwietnia 2023.


