
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA
F- 170/PS-02

Wydanie nr 07
Strona: 1/1

Tryb: Zamówienie nie przekraczające kwoty 428.000 6/

Zamawiający: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”

Sp. z o.o„ ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg 

NIP: 671-00-12-257 REGON: 330263149 KRS: 0000169262

Rodzaj 
zamówienia:

..... Roboty budowlane < 5.350.000 €

...X.. Dostawy < 428.000 €

..... Usługi < 428.000 €

Strona internetowa Zamawiającego:

www.bip.mwik.kolobrzeg.pl

Tel: + 48 94 3067427

Punkt kontaktowy:

Punkt Obsługi Klienta (parter) 

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg

przetargi@mwik.kolobrzeg.pl

Szczegółowe informacje w sprawie zamówienia można uzyskać u Pana/ Zb. Horbaczewski kier. Dz. TZ 

lub e- mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl

Przedmiot zamówienia: „DOSTAWA POMPY PRÓŻNIOWEJ Z PŁASZCZEM WODNYM KR31”. 
Nr postępowania: 2/TZ/2020
Termin realizacji zamówienia: określony w OPZ Wadium:

nie jest wymagane

Miejsce i termin składania ofert:
przesłać scan oferty z załącznikami na adres e-mail ;przetargi@m wik.kolobrzeg.pl 

do dnia 11.05.2020 r., godz. 14.00

Oferty należy składać dopiskiem:
„DOSTAWA POMPY PRÓŻNIOWEJ Z PŁASZCZEM WODNYM KR31”.
Nr postępowania: 2/TZ/2020

Kryteria 
oceny ofert:

Nazwa kryterium Wartość %

cena 100

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI CENOWYCH 

Z WYKONAWCĄ/AMI, KTÓRZY ZŁOŻYLI NAJKORZYSTNIEJSZĄ/SZE OFERTĘ/Y

Niedopuszczenie wykonawcy do udziału w postępowaniu: Szczegółowe warunki postępowania:

zgodnie z warunkami określonymi w SWZ określone w SWZ

OGŁOSZENIE LUB WARUNKI POSTĘPOWANIA MOGĄ BYĆ W OKREŚLONYM CZASIE ZMIENIONE, 
BĄDŹ ODWOŁANE A SAMO POSTĘPOWANIE W KAŻDYM CZASIE ZAMKNIĘTE BEZ PODANIA 
PRZYCZYNY.

Data zamieszczenia ogłoszenia: Z"-. ..05.2020 r.

PKLZBS ZARZĄDU
MWiK Sp. z o.o. wĄpłobrzegu

Zatwierdzam:...............................................................



...............................................dnia ...... 05. 2020 r.

pełna nazwa i adres wykonawcy

NrNIP.....................................................
NrKRS....................................................
nr telefonu.............................................

adres e-mail............................................

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” 
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 

ul. Artyleryjska 3 
78-100 Kołobrzeg

FORMULARZ OFERTY-CENOWY

Nawiązując do ogłoszenia na: DOSTAWA POMPY PRÓŻNIOWEJ Z PŁASZCZEM WODNYM KR31.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia:

za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:.................................zł netto + 23% VAT,

razem.......................................zł.brutto,

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

1. Udzielamy gwarancji na wykonany remont na okres - określony w miesiącach, 

od daty wykonania dostawy -...................

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Opisem Przedmiotu Zamówienia i uznajemy się za 

związanych określonymi w nim wymaganiami.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas do............................

5. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.

6. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje i zasoby potrzebne do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

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

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

podpis osoby /osób/ upoważnionej



Umowa nr 2/NZ/2020

W dniu .05.2020 r. w Kołobrzegu pomiędzy

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu (NIP: 671-00-12-257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, którą reprezentuje

Paweł Hryciów - Prezes Zarządu
zwanymi w tekście umowy Zamawiającym,

a: 

zwanym w tekście Wykonawcą i reprezentowany przez;

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z procedurą udzielania zamówień 
przez MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu (Uchwała 134/2019 Zarządu Spółki MWiK z 04.12.2019) 
została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa 1 szt. pompy próżniowej z płaszczem wodnym kr31. 

Postępowanie nr 2/NZ/2020
2. Wykonawca dostarczy na własny koszt przedmiot umowy na adres siedziby Zamawiającego

w terminie do dnia............ 2020 r.

§2
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwotę: ...,00 zł netto, + podatek VAT w wysokości 23 %

= ....,00 zł brutto (słownie:....................................zł. 00/100).
2. Wartość ustalonego wynagrodzenia została określona w ofercie Wykonawcy z dnia ...2020 r., która 

stanowi załącznik nr 2 do umowy.

§3
1. Osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy:

a) ze strony Zamawiającego jest: Zbigniew Horbaczewski kier.dz. NZ
b) ze strony Wykonawcy jest:.........................

2. Osoby wymienione w ust.1 są uprawnione do uzgadniania form i metod wykonywania przedmiotu 
umowy, udzielania niezbędnych wyjaśnień i informacji koniecznych do prawidłowego wykonywania 
przedmiotu umowy.

3. Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane do stron umowy uznaje się za prawidłowo i skutecznie 
dokonane, jeżeli będą dokonane w jednym z miejsc wymienionych niżej:
a) w siedzibie Wykonawcy,
b) w siedzibie Zamawiającego,
c) w formie pisemnej, e-mail.

§4
1. Strony ustalają, że zapłata za wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust 2, będzie się 

odbywała jednorazowo fakturą po odbiorze potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez 
obie strony.

2. Poprawnie wystawiona i dostarczona faktura VAT za wykonane dostawy będzie płatna przelewem 
w terminie do 30 dni.

3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Za nieterminową zapłatę faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§5
Obowiązki Wykonawcy:
1. Dostawa urządzenia na teren MWiK w Kołobrzegu ul. Artyleryjska 3;
2. Załączenie kompletu dokumentów urządzenia.



§6
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest dostawa dostawa pompy próżniowej z płaszczem 

wodnym kr31.
2. Wykonawca, przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych w tym:

a) rysunki techniczne, schematy podłączeń,
b) gwarancję na przedmiot umowy,
c) instrukcje obsługi w języku polskim, niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi.

3. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru zawierający 
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez obie strony, będzie podstawą do 
dokonania płatności.

§7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od dnia 
wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną dostarczonego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usuwania zaistniałych wad 
w terminie 24 godz. od momentu zgłoszenia usterki/wady lub w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego.

4. Za moment zgłoszenia usterki/wady uważa się dzień wysłania: e-mail, do Wykonawcy
5. Naprawa w okresie trwania gwarancji wydłuży okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich 

naprawy.
6. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny przez okres trwania gwarancji z zapewnieniem części 

zamiennych.
§8

1. Strony postanawiają kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach 
i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie z § 1 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdą 
rozpoczętą dobę opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu usterek (wad) stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdą rozpoczętą dobę 
opóźnienia liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie usterki, zgodnie z § 7 ust. 3 niniejszej 
umowy,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1,

d) za nie wykonanie usługi serwisu gwarancyjnego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 2 ust. 1.

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn wyłącznie 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo, bez ponoszenia kosztów kar umownych, do odstąpienia od 

umowy, gdy:
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części.
c) Wykonawca nie wykonał dostawy w terminie określonym w § 1 ust. 2.
d) Wykonawca realizuje dostawę przewidzianą niniejszą umową niezgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez ponoszenia kosztów, jeżeli 

Zamawiający:
a) odmawia odbioru lub odmawia podpisania protokołu odbioru, bez wskazania uzasadnionej 
przyczyny,
b) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie 

jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego w niniejszej umowie.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności - oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie.



§10
1. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w 

formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust 2.
2. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub przedstawiciela Zamawiającego nie wymaga zmiany 

umowy pod warunkiem zachowania pisemnej formy powiadomienia.

§11
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania mają właściwe przepisy Kodeksu 

cywilnego.
2. Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.

§12
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca, 
a 2 egz. otrzymuje Zamawiający.

Załącznik do umowy:

1. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:


