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,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoécia
ul. Artyieryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

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

nie przekraczajacej kwoty 428.000 euro.

1. Nazwa postepowania: Dostawa
,,Dostawa posiikéw regeneracyjnych w sioikach oraz konserw miesnych”
Postepowanie nr 4INBI2020

Numer postepowania: 4INBI2020
2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

Imie i nazwisko: Janusz Kubek Data - 15.09.2020. r.
Podpis: W

3. specyfikacjg warunkow zaméwienia zatwieI‘aEii pod wzgledem {échnicznym
lmie i nazwisko: Robert Starodub - St. Sp. dziaiu NB Dnia — 15.09.2020 r.
Podpis: KDW % M

4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:

imie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy Dnia - r.

P°dpi‘°“ 40,109.52.) «‘2, AWRJU “Wkly
5. specyfikacje warunkéw zaméviwa zatwierdzii: 4") A p

lmie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski— Radca Pra/‘WW Dnia-’1. (I. ..‘./. ‘1’.‘..‘V.r‘. "
Podpis: // //

6. specyfikacje warunkéw zfiyibmfnia zatwierdzii:
lmie'I nazwisko: Pawei Hryciow— Prezes Zaiiadu ' DniaaéA‘QI-"ZH. r.

/_'I,17,,-I)l

POdPIS- I I‘IH‘JIJ 20.o. yyéifiiegu
\J

Paweif 1cz‘o’w

lntegralnq czeéé niniejszej SWZ stanowiq wzory dokumentéwlzalqcznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdziaf 1: ZAMAWIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Spo1ka z ograniczona odpowiedzialnoéciq.

ul. Arlyleryjska 3, 78-100 KoIoblzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
TetJFax. + 48 94 35 232-92, REGON 330263149, NIP 671 -00-12—257.

1.2. Adres strony internetowej Zamawiajqcego; www.bip.mwik.kolobrzeg.g|
1.3. Ogioszenie o wszczeciu postepowania zosta1o zamieszczone na stronie internetowej BIP

Zamawiajacego.

Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMoWIENIA:
ZAMOWIENIE SEKTOROWE.
Postepowanie o udzielenie powszego zamowienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zaméwiefi przez MVWK Sp. z o. o. w Ko10brzegu - Za1qcznik nr 1 do Uchwa’ry Nr
134/2019 Zarzadu Spotki MVWK Sp. z 0.0. w Kotobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
Dostawa posilkow regeneracyjnych w sioikach oraz konserw miesnych”
Postepowanie nr 4/NBI2020 ,
Rozdzial 4: INFORMA CJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe miec charakter
pisemny, faksu |ub forme elektroniczna. Przed terminem sk1adania ofert Mkonawcy winni zapoznaé sie.
z treécia ewentualnych odpowiedzi |ub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie z cabécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdziaf 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sktada sie, pod rygorem niewaZnoéci, w formie pisemnej. Zamawiajaoy nie wyraZa zgody
na z1oZenie oferty w postaci elektronicznej.

2. Pemomocnictwo do godpisania ofem winno byé ddqczone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentéw za+qczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzia1alnoéci gospodarczej). Pemomocnictwo winno byé dotaczone w oryginale |ub kopii
poéwiadczonej notarialnie. bad: przez jego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie, ktéra bedzie zaadresowana: lnazwa i adres
Zamawiajqcego/ oraz bedzie posiadac nastepujqce oznaczenie:

,,Dostawa posilkéw regeneracyjnych w sIoikach oraz konserw miesnych"
Postepowanie nr 4INBI2020

NIE OTWIERAC PRZED ...§.Q...09.2020 r. do GODZ. 13.00

1. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany |ub wycofaé zbZona oferte przed upkywem terminu
sk1adania ofert.

‘2. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wytkiem informacji stanowiqcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. jeZeli Wykonawca
nie pozmej niz w terminie sktadania ofert zastrzegL 2e nie mogq one byé udostepniane.

Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:

Ofer’ta musi obejmowaé caioéci zaméwienia, Oferty z1oZone jako czeéciowe nie beda waZne.



M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
’ ' " mm 4INBI2020 Strona: 3/14

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwoéci 21ozenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU w POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPE£NIENIA TYCH WARUNKéw:

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniaja nastepujqce warunki
dotyczace:
a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dzia1alnoéci lub czynnoéci, jeZeIi ustawy

nak1adajq obowiazek posiadania takich uprawnier'I,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia.
c) dysponowania odpowiednim potencjaflem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej ifinansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O O§WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

1. Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty potwierdzajace spemienie warunkéw udziaiu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia:

1.1. Formularz oferty — zacznik nr 1 do SWZ.
1.2. Podpisany Szczegélowy opis przedmiotu zaméwienia — za1qcznik nr 2 do SWZ.
1.3. Aktualny odpis z w1a$ciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia1‘alnosci

gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajace, 2e zakres jego dzia1alnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a tak2e wskazujace
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy — wystawiony nie wczeéniej hi: 6 miesiecy
przed uptywem terminu skladania ofert.

1.4. Pod pisane Oéwiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania — zatqcznik
nr 3 do SWZ.

1.5. Podpisane Oéwiadczenie o sytuacji Wykonawcy - zaiqcznik nr 4 do SWZ.
1.6. Za1qczenie kompletu dokumentéw
2. Zamawiajacy za2a1da przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,

gdy przedstawiona przez Wykonawca kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie még1 sprawdzié jej prawdziwoéci
w inny sposéb.

3. Zamawiajqcy mo2e wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie 2102yli dokumentow
potwierdzajacych spemienie warunkéw udzia1u w postepowaniu, do uzupemienia tych
dokumentéw w okreélonym terminie.

Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPéLNIE:

Wykonawcy mogq wspélnie ubiegaé sie 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 zaméwienia do siedziby Zamawiajqcego.

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca bedq prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towardw i us1ug zgodnq z ustawq

o podatku VAT i podatku akcyzowym.
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Rozdziai 12: OPIS KRYTERIOW KTéRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty spemiajqce wymagania formalne okres'slone w niniejszej instrukcji zioione przez Wykonawcéw nie
podlegajacych wykluczeniu, bedq oceniane wed¥ug poniZszych kryteriéw i wag:

Cena oferty - 1 00%

W tym kryterium oferta moZe uzyskaé 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

Rozdziai 13: WADIUM
Nie dotyczy.

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy 2&020na oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z upiywem terminu sk’radania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:
Miejsce: Punkt Obs’tugi Klienta ,,Miejskich Wodociqgéw i Kanalizacji" Sp. z o. 0. ul. Artyleryjska 3,
78-100 Kobbrzeg.
Termin: Ofett nalez 2%02 édo dnia ...§Q....09.2020 r. odz.14”.
Oferty zloione po terminie zostana Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozdzial 16: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego polega na: sprawdzeniu ofert
przed otwarciem, czy nie zosta’ty uszkodzone, wycofane lub zamienione,

2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystgpuje do czgéci posiedzenia w trakcie, ktérego
cz¥onkowie Komisji dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami
okreélonymi opisie przedmiotu zaméwienia i specyfikacji warunkéw zaméwienia.

3. Informacje z otwarcia ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie BIP.
4. Oferta Wykonawcy, ktéry zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postepowania; nie bedzie

rozpatrywana.
5. Oferta zostanie odlzucona, je2eli:

a) nie jest zgodna z treécia SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu. o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zosta#a podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej zbZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

Rozdziaf 17: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcqlami,

ktérzy zloZyli oferte/y.
2. Zamawiajqcy wezwie Wykonawcéw, ktérzy ztoZyli Oferty w niniejszym postepowaniu do zbZenia ofert

dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.
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Rozdzial 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiata najkorzystniejszy

bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
2. O wyborze oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcéw. ktérzy ubiegali sie

o udzielenie zaméwienia podajqc nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz jej
cene/wartosé.

Rozdziaf 19: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:
1. Zamawiajqcy moie uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kaidym etapie

postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wade uniemoZliwiajqca zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaz'nieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajqcy zawiadamia réwnoczesnie

wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 20: sposéa UDZIELANIA WYJAS'NIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca mOZe zwrécié site do Zamawiajqcego. o wyjaénienie tresci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiqzany niezwtocznie udzielié wyjasniefi, jednak nie p62niej hi: 2
dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 1e wniosek o wyjasnienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wptynqt do Zamawiajqcego nie péiniej niz do godz.15.00
w dniu, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajqcy jednoczesnie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania irodta
zapytania.

3. Zamawiajqcy moZe w kaZdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowaé tresé
specyfikacji warunkéw zamowienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.

4. Osoba uprawnionq do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — Janusz Kubek tel. + 48 883 045 009.
e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.Ql,

5. OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemnielfakseml. Oéwiadozenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomocq telefaksu uwaZa sie za ztoione w terminie, jeZeli ich tresé dotarla do adresata przed
uptywem terminu.

6. Zamawiajqcy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przestanie dolqczonego
do wiadomosci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZnionq
do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzial 21: ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zostaty okreslone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zamowienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Zamawiajacy mote zawrzeé umowe przed uptywem terminu okreélonego w ust. 2, je2eli

w postepowaniu o udzielenie zamowienia ztoZono tylko jedna oferte.
4. O miejscu i dokladnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy powiadomi niezwtocznie wybranego

Wykonawce.

Rozdzial 22: POUCZENIE O $RODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

1. Odwotanie przystuguje Wykonawcom. wytacznie od niezgodnej z przepisami czynnosci
Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnosci. do
ktérej Zamawiajqcy jest zobowiazany na podstawie Procedury.

2. Odwotanie przystuguje wyiacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia
warunkdw udzialu w postepowaniu.

3. Odwotanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajqcego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia



SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
4INBI2020 Strona: 6/14

doreczenia infon'nacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiqcej podstawe jego wniesienia, jeZeli
zostafy przes&ane faxem lub droga elektronicznq, albo w terminie 1O dni jeZeli zostaw doreczone
w inny sposéb.
Wniesienie odwoiania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwolanie wnosi sie wwacznie w formie pisemnej podajqc uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu Spétki ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spmki z ograniczona odpowiedzialnoécia w
Kobbrzegu.
Odwoianie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej zarzuca
sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiefle przedstawienie zarzutéw. okreslaé
2qdanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienia odwomnia.
Odwotanie rozstrzyga sis; w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajqcego.
Rozpatrujqc odwoianie Prezes Zarzadu Spmki mo'ze je uwzglednié lub odrzucié.
Informacje o odrzuceniu odwo%ania Zamawiajqcy przesy¢a Wykonawcom. ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
Od decyzji Prezesa Zarzqdu Spaki rozstrzygajqcej odwoianie nie przysmguja dalsze Srodki
odwoiawcze.

Rozdzia123: OGtOSZENIE WYNIKéWPOSTEPOWANIA:

1. Niezwmcznie po rozstrzygnieciu postgpowania kaZdy Wykonawca, ktéry ztoZy’t oferte, zostanie
zawiadomiony (e-mail) 0 dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy
oraz uzasadnienia wyboru) lub o uniewaZnieniu postepowania, a takze o Wykonawcach
wykluczonych oraz o ofertach odrzuconych.

. Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie intemetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zaiqcznik nr1 do SWZ

dnia 09.2020 r.
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

”Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja"
SpéIka z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujqc do ogloszenia o postepowaniu na wykonanie:
,,Dostawa posiikéw regeneracyjnych w stoikach oraz konserw miesnych" Postepowanie nr
4IN BI2020
Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w specyfikacji warunkéw zaméwienia,
za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

.................................. z! netto + VAT = 2% brutto
(slownie: )

Lp Nazwa Jednostka Ilos‘é Cenajedn. Wartos'é Wartos'é
miary netto [zl] netto [zfl brutto [zl]

1 Fasola p0 bretofisku z kietbasq i szt. 1650
boczkiem — producent STOCZEK

2 Golqbki w sosie pomidorowym - szt. 1650
producent STOCZEK

3 Flaki zamojskie- producent STOCZEK szt. 1650

4 Gulasz wggierski - producent STOCZEK szt. 1650

5 Konserwa ~Gulasz angielski - producent szt. 1650
Krakus

6 Konserwa — Golonka wieprzowa- szt. 1650
producent Krakus

X X X
RAZEM

1. Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie z opisem przedmiotu zaméwienia i uznajemy sie za zwiqzanych
z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejszq oferta na czas 30 dni.

3. Zadania objete przedmiotem zaméwienia zamierzamy wykonaé sami.

!°
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4. Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu
zaméwienia i dysponujemy kadra do kierowania robotami z wymaganymi uprawnieniami.

5. Oéwiadczamy, 2e zebrane informacje zostaly wykorzystane do przygotowania niniejszej oferty.

Zaiacznikami do niniejszej oferty sq:

1 .
2.
3

... '5885i;Bééfiflééés’bfUfiEQéHiJriJéfi ' ' " ' "
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Zalqcznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Lp Nazwa Jednostka Ilos‘é

minty

1 Fasola p0 bretofisku z kielbasq i szt. 1650
boczkiem ~ producent STOCZEK

2 Goiqbki w sosie pomidorowym - szt. 1650
producent STOCZEK

Flaki zamojskie— producent STOCZEK szt. 1650
4 Gulasz wegierski - producent STOCZEK szt. 1650

Konserwa ~Gulasz angielski - producent szt. 1650
Krakus

6 Konserwa — Golonka wieprzowa— szt. 1650
produccnt Krakus

RAZEM X X X

1. Przedmiotem zaméwienia sq posilki regeneracyjne w sloikach oraz konserwy migsne.
2. Posilki w sloikach nie mniejszych niz 540 m1 0 zawartoéci kalorycznej powyZej

1000 kcal.
3. Dania gotowe wolne od MOM (migsa odkostnionego mechanicznie), barwnikéw,

konserwantéw, wzmacniaczy smaku (min. glutaminianu sodu).
4. Konserwa migsna o masie nie mniej szej n12 300 g netto i zawartoéci miqsa min. 89%.
5. Dostawa do siedziby zamawiajqcego na koszt dostawcy sukcesywnie e ciqgu 5 dni od

zloZenia zaméwienia.
6. Ilos’ci posilkéw sq ilos’ciami prognozowanymi i mega ulec zmniejszeniu lub zwiqkszeniu

zgodnie z potrzebami zamawiajqcego.
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:
...............................................................

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

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

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

,,Dostawa positkéw regeneracyjnych w sloikach oraz konserw miesnych”
Postepowanie nr 4IN 312020

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

1. Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzadziia szkody, nie wykonujac zaméwienia lub wykonujqc je
nienaleZycie, a szkoda ta zosta+a stwierdzona orzeczeniem sqdu, ktére uprawomooniio sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.

2. W stosunku do Firmy, ktora reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogioszono upad¥o$ci,
zwytkiem sytuacji, gdy p0 og§oszeniu upadioéci doszb do zawarcia uk&adu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sqdu, jeZeli uk¢ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje matku upadlego.

3. Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkow, opiat lub sk¥adek na
ubezpieczenia spo¥eczne Iub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roz#oZenia na raty zaleech phatnoéci lub wstrzymania
w cabéci wykonania decyzji w{aéciwego organu.

4. Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaw prawomocnie skazane za przestepstwo
popetnione w zwiqzku 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
udziaJU w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popetnienie przestepstwa Iub
przestepstwa skarbowego

5. W stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy Sad nie orzek¥ zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoSci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groz'ba
kary.

6. Nie jesteémy powiqzani kapitamwo lub osobowo z Zamawiajacym polegajqcym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w space, jako wspélnik spo+ki cywilnej lub spc'fiki osobowej;
b) pe¥nieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,

peinomocnika.

dnia ............ 09. 2020 r.
(upelnomocniony ptzedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Dostawa positkéw regeneracyjnych w sloikach oraz konsem miesnych”
Postepowanie nr 4INBI2020

Warunki udziatu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam, 2e spelniam Warunki udzialu w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji Iub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dziaialnoéci zawodowej.

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

.................... , dnia .........09 2020 r.
(upeinomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Umowa 4/NB/2020

W dniu .2020 r. w Koiobrzegu pomiedzy:
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spoikq z ograniczona odpowiedzialnoéciq z siedzibq
w Kolobrzegu, ul. Artyleryjska 3, wpisana do rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Koszalinie IX Wydziai Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000169262. Kapitai
zak1adowy: 61 928 000 PLN. NIP2671-00-12-257; REGONz330263149,
ktorq reprezentuje:

Pawel Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwany dalej Zamawiajqcym,

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

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia nr 4/NB/2020, ktére prowadzone
byio na zasadach okreélonych w Procedurze udzielania zaméwiefi przez ,,Miejskie Wodociqgi i
Kanalizacje Sp. z 0.0. w Kmobrzegu - Zaiacznik nr 1 do Uchwaiy Nr 47/2017; Zarzqdu Spé1ki MWiK Sp. z
0.0. w Koiobrzegu z dnia 19.04.2017 r. z p62. zm., zostaia zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§ 1.
Wykonawca sprzedaje a Zamawiajacy nabywa posiiki regeneracyjne w sioikach oraz konsenivy miesne w
rodzajach i iloéciach wyszczegéinionych w opisie przedmiotu zamowienia, ktéry stanowi zaiqcznik nr 1
do umowy.

§ 2.
1. Posiiki okreélone w § 1 dostarczone bedq przez Wykonawce na jego koszt w comiesiecznych

dostawach do 30 kaZdego miesiaca w iloéciach i asortymencie okreélonych w zaméwieniu
dostarczonym z pieciodniowym wyprzedzeniem przez Zamawiajacego dla Wykonawcy .

2. lloéci posiikéw sq iloéciami prognozowanymi i mogq ulec zmniejszeniu lub zwiekszeniu zgodnie
z potrzebami Zamawiajacego, bez prawa do naliczania kar.

3. Posiiki dostarczane przez Wykonawce powinny mieé minimum 70 % okresu waZnoéci ustalonego na
opakowaniu przez producenta. Okres ten liczony bedzie od daty dostarczenia posiikéw do miejsc
skiadowania Zamawiajqcego.

4. Posiiki dostarczane beda przez Wykonawce do miejsc skiadowania wskazanych przez
Zamawiajqcego.

§ 3.
1. Dokumentem potwierdzajacym dostawe towaru bedzie faktura Wykonawcy.
2. Do koordynacji ca1oéci spraw zwiazanych z niniejszq umowa Zamawiajacy wyznacza Specjaliste ds.

bhp Robert Starodub tel. 94 354 62 43.
§ 4.

1. Wysokoéc': wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreélonego w § 1 umowy wyniesie
maksymalnie ..... ,00 21 netto + VAT tj. ...... ,00 21 brutto (siownie: 21. 00/100),
zgodnie z ofertq Wykonawcy, ktéra stanowi zaiacznik 2 do niniejszej umowy.

2. Wskazane wynagrodzenie w ust. 1 jest wynagrodzeniem prognozowanym za okres od zawarcia
umowy do dnia 31.03.2021 r.

3. Faktura VAT Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy bedzie dla Zamawiajacego podstawq
do dokonywania platnoéci za przedmiot zamdwienia.

4. Zapiata naleZnoéci za kaZda dostawe nastapi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze.
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidiowo wystawionej faktury VAT i odebrania towaru przez
Zamawiajqcego.

5. Za date zaptaty naleZnoSci uwaia sie date wysiania przelewu bankowego przez Zamawiajacego.
6. Zamawiajacy jest piatnikiem VAT i upowaZnia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez podpisu

upowaZnionego przedstawiciela Zamawiajacego.
7. Za zwioke w zapiacie naleZnoéci wynikajacej z faktury Wykonawca jest uprawniony do tadania

zapiaty odsetek, w wysokosci odsetek ustawowych.
§ 5.

W przypadku wystapienia wad towaru stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 14 dni od
odbioru Wykonawca zobowiazuje sie rozpatrzyé reklamacje Zamawiajacego i dokonaé wymiany
wadliwego towaru w terminie 7 dni od daty otrzymania zgioszenia telefonicznie lub e-mail) wysianego
przez Zamawiajqcego.
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8)

b)

0)

§ 6.
Strony zastrzegajq kary umowne naliczane od ca1ego wynagrodzenia umownego brutto,

okreélonego w § 4 pkt. 1, i nazywanego niZej "wynagrodzeniem", w nastepujqcych wypadkach i
wysokoéciach:

1.1. Wykonawca zap1aci Zamawiajqcemu kare umowna:
za opéznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia za kaq

rozpoczeta dobe opéinienia.
za opéinienie w usunieciu wad przedmiotu umowy shtvierdzonych przy odbiorze oraz

ujawnionych w okresie 14 dni od odbioru towaru- w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia za kaq
rozpoczeta dobe opéinienia Iiczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiajqcego na usuniecie tych
wad,

za odstapienie 0d umowy z przyczyn zaIeZnych od Wykonawcy- w wysokoéci 10%
wynagrodzenia.

1.2. Zamawiajacy zap1aci Wykonawcy kare umownq za odstapienie od umowy z przyczyn wy1acznie

2.
zaleZnych ocl Zamawiajqcego - w wysokoéci 10% wynagrodzenia.

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajqcego na zasadach
ogélnych, o ile wartoéc': zastrzeionych kar nie pokrywa wartoéci szkody, a takZe w przypadkach dla
ktérych kar umownych nie zastrzeZono.

§ 7.

Ewentualne spory, ktére moga wyniknqé na tle wykonania postanowiefi umowy strony podejma sie
rozstrzygnqé polubownie. W razie braku mozliwoéci polubownego rozwiazania sporéw, beda one
rozstrzygane przez Sad Gospodarczy w1aéciwy dla Zamawiajacego.

§8.

KaZda ze stron moZe rozwiqzaé umowe za jednomiesiecznym okresem wypowiedzenia dorgczonym w
formie pisemnej drugiej stronie.

§ 9.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia do umowy mogq nastapic w formie aneksu do umowy, pod rygorern
niewaZnoéci.

§ 10.

W sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie postanowienia kodeksu cywilnego.

§ 11.
Umowe. niniejszq sporzadzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplalzach, po jednym egzemplarzu dIa

Zamawiajacego i Wykonawcy.

M
NH — Opis ptzedmiotu zaméwienia
Nr 2 - Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalqcznik Nr 1 do Umowy nr 4INBI2020

OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA

,.POS|I’.KI REGENERACYJNE W SLOIKACH ORAZ KONSERWY MIESNE” POSTEPOWANIE NR 4INB.’20120

Przedmiotem zaméwienia jest:

Lp Nazwa Jednostka Ilos‘c’ Cenajedn. Wartoa‘é
miary netto [zl] brutto [zl]

1 Fasola po bretofisku z kidbasq i szt. 1650
boczkiem - producent STOCZEK

2 Gotqbki w sosic pomidorowym - szt. 1650
producent STOCZEK

3 Flaki zamojskie- producent STOCZEK szt. 1650

4 Gulasz wggierski - producent STOCZEK szt. 1650

5 Konserwa —Gulasz angielski - producent szt. 1650
Kmkus

6 Konserwa — Golonka wieprzowa- szt. 1650
producent Krakus

1. Przedmiotem zaméwienia sq posilki regeneracyjne w sbikach oraz konserwy miesne.2. Posilki w stoikach nie mniejszych niz 540 ml 0 zawartoéci kalorycznej powyZej 1000 kcal.3. Dania gotowe wolne od MOM (miesa odkostnionego mechanicznie), barwnikéw, konsenNantOw.wzmacniaczy smaku (m.in. glutaminianu sodu).
4. KonsenNa miesna o masie nie mniejszej niz 300 g netto i zawartoéci miesa min. 89%.5. Dostawa do siedziby zamawiajacego na koszt dostawcy sukcesywnie e ciagu 5 dni od z’toZeniazaméwienia.

l|o$ci posilkéw sq iloéciami prognozowanymi i mogq ulec zmniejszeniu lub zwiekszeniu zgodnie zpotrzebami zamawiajacego.935
-"


