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„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowania o udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia sektorowego 

nie przekraczającej kwoty 428.000,00 euro.

Paweł H^ciów

1. Nazwa postępowania: Usługa

„Zakup uszczelek, półśrubunków i redukcji do wodomierzy2'

Numer postępowania: 2/NS/2020

2. specyfikację warunków zamówienia sporządził:

Imię i nazwisko: Janusz Kubek Data - 08.01.2020. r.

Podpis:

3. specyfikację warunków zamówienia zatwierdził pod względem technicznym:

Imię i nazwisko: Marta Politowska - Z-ca kier działu NS Dnia - r.

Podpis:

4. specyfikację warunków zamówienia zatwierdził:

Imię i nazwisko: Iwona Kazimierowska - Główny Księgowy ’ DrMa^ (ZA.

Podpis:

5. specyfikację warunków zamówienia zatwierdził:

Imię i nazwisko: Jerzy Mieczkowski - Radca/Prawny Dnia - rP
Podpis:

6. specyfikację warunków zamówienia zatwierdził:
Imię i nazwisko: Paweł Hryciów- Preze^ś^ZafźądiFAKZĄLJU Qnja -1.0..5.T.Y...Z020.. r.

ęn 7 n n w łfołobpzepu
Podpis:

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia składa się/z Instrukcji dla Wykonawców oraz

wzorów następujących dokumentów/załączników:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

Załącznik nr 3 - Formularz oferty.

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
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Część I SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1: ZAMAWIAJĄCY:
1.1. Nazwa i adres: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, województwo zachodniopomorskie,
tel./fax. + 48 94 306 74 01, REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.

1.2. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.mwik.kolobrzeq.pl
1.3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym 

w siedzibie Zamawiającego, Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na 
stronie internetowej zamawiającego.

Rozdział 2: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
ZAMÓWIENIE SEKTOROWE.

Postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych 
Procedurą udzielania zamówień przez MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 
134/2019 Zarządu Spółki MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdział 3: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Zakup uszczelek, półśrubunków i redukcji do wodomierzy” 

Postępowanie Nr 2/NS/2020

Rozdział 4: INFORMACJE OGÓLNE O POSTĘPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia i wyjaśnienia treści specyfikacji w toku postępowania 
będą przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powyższych informacji może mieć 
charakter pisemny, faksu lub formę elektroniczną. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni 
zapoznać się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi 
zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

Rozdział 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody 
na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych 
dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej). Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie, bądź przez jego wystawcę.

3. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana: /nazwa i adres 
Zamawiającego/ oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

„Zakup uszczelek, półśrubunków i redukcji do wodomierzy” 
Postępowanie Nr 2/NS/2020

NIE OTWIERAĆ PRZED ...^.^..01.2020. r. do GODZ. 14.00

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 
składania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca 
nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Rozdział 6: OFERTY CZĘŚCIOWE:
Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty 
złożone jako częściowe zostaną odrzucone.
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Cena brutto oferty - 100%

W tym kryterium oferta może uzyskać max. 100 punktów
1 % odpowiada punktacji końcowej 1 pkt.

Sposób dokonywania oceny wg wzoru:
C = Cn : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn - cena najniższa,
Cb - cena badana

Rozdział 13: WADIUM
Nie dotyczy.

Rozdział 14: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ 15: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Miejsce: Punkt Obsługi Klienta „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o. o. ul. Artyleryjska 3, 
78-100 Kołobrzeg.
Termin: Ofertę należy złożyć do dnia ZZ.Z7..01.2020 r. qodz. 1400.
Oferty złożone po terminie zostaną Wykonawcy zwrócone bez otwierania.

Rozdział 16: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:
1. Sesję otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiającego polega na: sprawdzeniu ofert 

przed otwarciem, czy nie zostały uszkodzone, wycofane lub zamienione.
2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystępuje do części posiedzenia w trakcie, którego 

członkowie Komisji dokonują oceny poszczególnych ofert pod względem zgodności z warunkami 
określonymi opisie przedmiotu zamówienia i specyfikacji warunków zamówienia.

3. Informację z otwarcia ofert Zamawiający zamieszcza na stronie BIP.
4. Oferta Wykonawcy, który zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postępowania, nie będzie 

rozpatrywana.
5. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

a) nie jest zgodna z treścią SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu, o które prowadzone jest postępowanie;
c) została podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.

Rozdział 17: NEGOCJACJE ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcą/ami, 

którzy złożyli ofertę/y.
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu do złożenia 

ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

Rozdział 18: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała 

najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert.
2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się 

o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 
jej cenę/wartość.
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Rozdział 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SWZ 
sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).

Rozdział 8: OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdział 9: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca załączy następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1.1. Formularz oferty - załącznik nr 3 do SWZ.
1.2. Podpisany projekt umowy wraz z podpisanym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - 

załącznik nr 1 i 2 do SWZ.
1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej potwierdzające prawo Wykonawcy do występowania w obrocie prawnym 
i stwierdzające, że zakres jego działalności odpowiada profilowi zamówienia, a także 
wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.4. Podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do 
SWZ.

1.5. Do oferty należy załączyć atesty dopuszczające materiały objęte zapotrzebowaniem 
do kontaktu z wodą.

2. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, 
gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić 
wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości 
w inny sposób.

3. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych 
dokumentów w określonym terminie.

Rozdział 10: WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Rozdział 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, w tym 

dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosować stawkę podatku VAT od towarów i usług zgodną z ustawą 

o podatku VAT i podatku akcyzowym.

Rozdział 12: OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY:
Oferty spełniające wymagania formalne określone w niniejszej instrukcji złożone przez Wykonawców 
nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:
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Rozdział 19: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie, bez podania przyczyn, na każdym etapie 

postępowania.
2. Gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Rozdział 20: SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SWZ:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 

zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do godz.15.00 
w dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Zamawiający jednocześnie umieszcza jej treść na stronie internetowej BIP, bez ujawniania źródła 
zapytania.

3. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować 
treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację umieszcza na 
stronie internetowej BIP.

4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą jest pod względem 
proceduralnym - Janusz Kubek e-mail: przetargi(o) ,mwik.kolobrzeq.pl

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
e-mail/pisemnie/faksem/. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za 
pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 
upływem terminu.

6. Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie przesłanie 
dołączonego do wiadomości zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego.

Rozdział 21: ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ:
1. Zostały określone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zamówienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w ust. 2, jeżeli 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
4. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego 

Wykonawcę.

Rozdział 22: POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1. Odwołanie przysługuje Wykonawcom, wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Procedury.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu.

3. Odwołanie wnosi się do Kierownika Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia 
doręczenia informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały doręczone 
w inny sposób.

4. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiającego. 
Odwołanie wnosi się wyłącznie w formie pisemnej podając uzasadnienie jego wniesienia, do 
Prezesa Zarządu Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Kołobrzegu.

5. Odwołanie powinno wskazywać zaskarżoną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami Procedury, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
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określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania.

6. Odwołanie rozstrzyga się w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiającego.
7. Rozpatrując odwołanie Prezes Zarządu Spółki może je uwzględnić lub odrzucić.
8. Informację o odrzuceniu odwołania Zamawiający przesyła Wykonawcom, którzy uczestniczyli 

w postępowaniu.
9. Od decyzji Prezesa Zarządu Spółki rozstrzygającej odwołanie nie przysługują dalsze środki 

odwoławcze.

Rozdział 23: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:
1. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania każdy Wykonawca, który złożył ofertę, zostanie 

zawiadomiony (e-mail/faksem/listownie) o dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu 
wybranego wykonawcy) lub o unieważnieniu postępowania, a także o Wykonawcach wykluczonych 
oraz o ofertach odrzuconych.

2. Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAKUP USZCZELEK, PÓŁŚRUBUNKÓW I REDUKCJI DO WODOMIERZY 

POSTĘPOWANIE NR 2/NS/2020

Wyszczególnienie

Lp. OPIS Jed. miary Ilość
1. Uszczelka do wodomierza DN 15 - fibrowe szt. 6000
2. Uszczelka do wodomierza DN 15 - fibrowe (2mm) szt. 1000
3. Uszczelka do wodomierza DN 20 - fibrowe szt. 4000
4. Uszczelka do wodomierza DN 25 - fibrowe szt. 200
5. Uszczelka do wodomierza DN 32 - fibrowe szt. 200
6. Uszczelka do wodomierza DN 40 - fibrowe szt. 50
7. Uszczelka do wodomierza DN 15 -gumowe szt. 500
8. Uszczelka do wodomierza DN 20 -gumowe szt. 500
9. Uszczelka do wodomierza DN 50 — kryngielitowe szt. 50
10. Uszczelka do wodomierza DN 65 - kryngielitowe szt. 10
11. Uszczelka do wodomierza DN 80 - kryngielitowe szt. 50
12. Uszczelka do wodomierza DN 100 - kryngielitowe szt. 30
13. Uszczelka do wodomierza DN 125 - kryngielitowe szt. 50
14. Uszczelka do wodomierza DN 150 - kryngielitowe szt. 20
15. Półśrubunek do wodomierza DN 15 mosiądz szt. 100
16. Półśrubunek do wodomierza DN 15 krótki mosiądz szt. 30
17. Półśrubunek do wodomierza DN 20 mosiądz szt. 100
18. Półśrubunek do wodomierza DN 20 krótki mosiądz szt. 30
19. Półśrubunek do wodomierza DN 25 mosiądz szt. 50
20. Półśrubunek do wodomierza DN 32 mosiądz szt. 30
21. Półśrubunek do wodomierza DN 40 mosiądz szt. 30
22. Półśrubunek kompensacyjny do wodomierza DN 15 mosiądz szt. 100
23. Półśrubunek kompensacyjny do wodomierza DN 20 mosiądz szt. 100
24. Półśrubunek kompensacyjny do wodomierza DN 25 mosiądz szt. 30
25. Redukcja wodomierza DN 20/L130/1" na DN 15/L110/ %" szt. 500

26. Zestaw redukcyjny wodomierza DN 25/L260/G5/4" 
na DN 15/L110/G %" mosiądz szt. 30

27. Zestaw redukcyjny wodomierza DN 25/L260/G5/4" 
na DN 20/L130/G1" mosiądz szt. 30

28. Zestaw redukcyjny wodomierza DN 25/L260/G5/4" 
na DN 20/L190/G1" mosiądz szt. 100

29. Zestaw redukcyjny wodomierza DN 32/L260/G6/4" 
na DN 20/L190/G1" mosiądz szt. 50
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Lp. OPIS Jed. miary Ilość

30. Zestaw redukcyjny wodomierza DN 40/L300/G2" 
na DN 20/L190/GI" mosiądz szt. 20

31. Zestaw redukcyjny wodomierza DN 40/L300/G2" 
na DN 25/L260/G5/4" szt. 20

32. Konsola wodomierzowa % regulowana szt. 30

1. Wykonawca dostarcza towar do magazynu Zamawiającego na koszt Dostawcy.
2. Do oferty cenowej należy załączyć atesty dopuszczające materiały objęte zapotrzebowaniem 

do kontaktu z wodą.
3. Ilości wymienione w specyfikacji nie są ilościami do realizacji lecz stanowią prognozę 

średniego zużycia na podstawie lat minionych.
4. W przypadku zmiany technologii produkcji mającej wpływ na jakość i wygląd asortymentu, nowa 

dostawa powinna być zaakceptowana przez Zamawiającego. Zmiany te nie wpływają na zmianę 
ceny.

5. Dostawa realizowana będzie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
6. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy zgodny z warunkami określonymi przez 

producenta.
7. W przypadku dostawy partii towaru, o jakości nie odpowiadającej asortymentowi przedstawionemu 

w ofercie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
8. Dostawca wraz z ofertą przedstawi rysunki techniczne danego zestawu redukcyjnego.



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Postępowanie nr 2/NS/2020 Strona: 9/14

-.OŁUBRZEG

Załącznik nr 2 do SWZ

Projekt-U M 0 WA Nr2/NS/2020

w dniu..............................w Kołobrzegu pomiędzy:
„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 78-100 
Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000169262; 
NIP 671-00-12-257; REGON 330263149.
reprezentowaną przez:
Pawła Hryciów - Prezesa Zarządu Spółki
zwaną dalej Zamawiającym 
a

reprezentowaną/reprezentowanym przez

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa następującej treści:

I. PRZEDMIOT UMOWY
§1-

Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia tj.
„Zakup uszczelek, półśrubunków i redukcji do wodomierzy” Postępowanie Nr 2/NS/2020
w rodzajach i ilościach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§2.
1. Czynności, o których mowa w § 1 będą wykonywane zgodnie ze Szczegółowym Opisem 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz treścią Specyfikacji 
Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca oświadcza, że materiały stanowiące przedmiot Umowy są produkowane 
w Krajach Unii Europejskiej.

§3.
Strony ustalają, że Wykonawca czynności określone w § 1 wykonywać będzie w okresie 2 lat od daty 
podpisania Umowy tj. do dnia....................................... roku

§4.
1. Dostawy, będące przedmiotem umowy odbywać się będzie w sposób następujący:

a) dostarczane będą przez Wykonawcę na własny koszt, w fabrycznych opakowaniach,
b) towar zostanie wniesiony do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie po zgłoszeniu Zamawiającego faxem 
lub telefonicznie zapotrzebowania, tj. ilości i rodzaju towaru w terminie do 14 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

3. Każde przyjęcie zamówienia Wykonawca potwierdza w formie pisemnej lub faxu.
4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić osobę wymienioną w § 6 ust. 1 o dacie i godzinie 

dostawy danej partii towaru.
5. Ilości wymienione w formularzu cenowym (załączniku nr 2 do niniejszej umowy) nie są 

ilościami do realizacji, lecz stanowią prognozę średniego zapotrzebowania Zamawiającego.
6. Zamawiający nie dopuszcza dostaw asortymentu innego niż opisany w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w formularzu 
cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

7. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy pełną dokumentację tj. karty 
gwarancyjne wystawione przez producenta.

8. W przypadku zmiany technologii produkcji mającej wpływ na jakość i wygląd asortymentu, 
stanowiącego przedmiot umowy, nowa dostawa powinna być zaakceptowana przez
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Zamawiającego. Zmiany te nie wpływają na zmianę wynagrodzenia, określonego w § 7.
9. Odbioru dostarczonej dostawy dokona pracownik magazynu Zamawiającego.
10. Dostawa do magazynu Zamawiającego odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.

§5.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ........ - letniej gwarancji (zgodnej z warunkami

określonymi przez producenta) na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna 
swój bieg od dnia zakupu modułu radiowego do zdalnego odczytu wodomierzy.

2. W przypadku wystąpienia wady towaru w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się 
dokonać wymiany towaru lub usunięcie wady w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia przez 
Zamawiającego.

§6.
1. Nad prawidłowym przebiegiem wykonania czynności, określonych w § 1, ze strony 

Zamawiającego będzie sprawował nadzór Pan Paweł Wójcik tel. 603 501 915
2. Nad prawidłowym przebiegiem wykonania czynności, określonych w § 1, ze strony Wykonawcy

będzie sprawował nadzór.......................................................... tel....................................................
3. Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących. Strony będą powiadamiać się 

o tych zmianach w formie pisemnej.
§7.

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
maksymalne w kwocie.......................................... netto + 23 % VAT tj......................................brutto,
(słownie: .............................................................................................. ) zgodnie z ofertą Wykonawcy
z dnia...................r.

§8.
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 będzie regulowane na podstawie faktury VAT Wykonawcy 

wystawionej do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2. Zapłata faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia, wystawionej zgodnie z wymogami 

określonymi w ustawie o rachunkowości nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy podane w w/w fakturze w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

3. Za termin dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
§ 9-

1. W przypadku dostawy partii towaru o jakości nie odpowiadającej asortymentowi, określonemu 
w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z winy 
Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminów dostawy lub gdy gwarant albo dający 
rękojmię nie wykonuje swoich obowiązków, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy.

§10.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy:

a) o którym mowa w § 1 - Zamawiający będzie naliczać kary umowne w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto ustalonego jak w § 7, odpowiednio za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia 
w wykonaniu określonych dostaw lub za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, w którym dostawy 
zostały nienależycie wykonane,

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy w wysokości 1/6 (słownie: jedna szósta) wynagrodzenia brutto 
wymienionego w § 7,

c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 1/6 (słownie: jedna szósta) wynagrodzenia brutto 
wymienionego w § 7,

d) Strony są uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, 
jeśli poniesiona przez nie szkoda przekracza wysokość kar umownych lub szkoda powstała 
z przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono.
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§11.
1. Strony pod rygorem nieważności nie mogą zmieniać postanowień niniejszej umowy ani 

wprowadzać nowych postanowień do niniejszej umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli 
przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
oferenta chyba, że konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zmiana postanowień umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 niniejszej umowy może nastąpić za 
zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

§12.
1. Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy za 30-dniowym okresem wypowiedzenia.
2. W wypadku wypowiedzenia umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część 

umowy wykonaną do daty wypowiedzenia umowy, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa 
w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia 
w przypadku rażącego naruszenia niniejszej umowy przez Wykonawcę.

4. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej.
§13.

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony poddają 
rozstrzygnięciom w drodze rokowań. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporów, 
będą one rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla Zamawiającego.

§14.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu 
cywilnego.

§15.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Postępowanie nr 2/NS/2020 Strona: 12/14IMMiliC

|_____________________ «M£BRZEG

nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SWZ

dnia......01.2020. r

Nr NIP..................................................
nr telefonu...........................................
e-mail: ..........................................

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Artyleryjska 3 
78-100 Kołobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania na:

„Zakup uszczelek, półśrubunków i redukcji do wodomierzy” 
Postępowanie Nr 2/NS/2020

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w opisie przedmiotu 

zamówienia za wynagrodzeniem maksymalnym za okres 2 lat w kwocie: 

................................. zł netto + VAT = .................................................... zł brutto 

(słownie:..................................................................................................................................... )

W tym za 1 rok.................................... zł netto + VAT = ....................................................zł brutto

(słownie:........................................................................................................................................... )

Łp. OPIS Jed. miary Ilość
Cenajednost 

netto

1. Uszczelka do wodomierza DN 15 - fibrowe szt. 6000
2. Uszczelka do wodomierza DN 15 - fibrowe (2mm) szt. 1000
3. Uszczelka do wodomierza DN 20 - fibrowe szt. 4000
4. Uszczelka do wodomierza DN 25 - fibrowe szt. 200
5. Uszczelka do wodomierza DN 32 - fibrowe szt. 200
6. Uszczelka do wodomierza DN 40 - fibrowe szt. 50
7. Uszczelka do wodomierza DN 15 -gumowe szt. 500
8. Uszczelka do wodomierza DN 20 -gumowe szt. 500
9. Uszczelka do wodomierza DN 50 - kryngielitowe szt. 50
10. Uszczelka do wodomierza DN 65 - kryngielitowe szt. 10
11. Uszczelka do wodomierza DN 80 - kryngielitowe szt. 50
12. Uszczelka do wodomierza DN 100 - kryngielitowe szt. 30
13. Uszczelka do wodomierza DN 125 - kryngielitowe szt. 50
14. Uszczelka do wodomierza DN 150 - kryngielitowe szt. 20
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Lp. OPIS Jed. miary Ilość
Cenajednost 

netto

15. Półśrubunek do wodomierza DN 15 mosiądz szt. 100
16. Półśrubunek do wodomierza DN 15 krótki mosiądz szt. 30
17. Półśrubunek do wodomierza DN 20 mosiądz szt. 100
18. Półśrubunek do wodomierza DN 20 krótki mosiądz szt. 30
19. Półśrubunek do wodomierza DN 25 mosiądz szt. 50
20. Półśrubunek do wodomierza DN 32 mosiądz szt. 30
21. Półśrubunek do wodomierza DN 40 mosiądz szt. 30
22. Półśrubunek kompensacyjny do wodomierza DN 15 mosiądz szt. 100
23. Półśrubunek kompensacyjny do wodomierza DN 20 mosiądz szt. 100
24. Półśrubunek kompensacyjny do wodomierza DN 25 mosiądz szt. 30
25. Redukcja wodomierza DN 20/L130/1” na DN 15/L110/ %" szt. 500

26. Zestaw redukcyjny wodomierza DN 25/L260/G5/4" 
na DN 15/L110/G %" mosiądz szt. 30

27. Zestaw redukcyjny wodomierza DN 25/L260/G5/4" 
na DN 20/L130/G1" mosiądz szt. 30

28. Zestaw redukcyjny wodomierza DN 25/L260/G5/4" 
na DN 20/L190/G1" mosiądz szt. 100

29. Zestaw redukcyjny wodomierza DN 32/L260/G6/4" 
na DN 20/L190/G1" mosiądz szt. 50

30. Zestaw redukcyjny wodomierza DN 40/L300/G2" 
na DN 20/L190/G1" mosiądz szt. 20

31. Zestaw redukcyjny wodomierza DN 40/L300/G2" 
na DN 25/L260/G5/4" szt. 20

32. Konsola wodomierzowa % regulowana szt. 30

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia uznajemy się za 
związanych z określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.
4. Udzielamy......... letniej gwarancji jakości.
5. Adres punktu serwisowego.................................................................................................................

*min. gwarancja 12 miesięcy

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1 ...............................

2 ..............................

podpis osoby /osób/ upoważnionej
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Załącznik nr 4 do SWZ

dnia 01.2020 r
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” 
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 

ul. Artyleryjska 3 
78-100 Kołobrzeg

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu na realizację zamówienia:

„Zakup uszczelek, półśrubunków i redukcji do wodomierzy” 
Postępowanie Nr 2/NS/2020

Zgodnie z wymogami określonymi, oświadczam, co następuje:

Warunki udziału w postępowaniu

1. Oświadczam, że: mogę ubiegać się o udzielenie zamówienia:
1) nie podlegam wykluczeniu; .

2. Oświadczam, że spełniam Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.

, dnia 2019 r.
(upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)


