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

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

nie przekraczajqcej kwoty 428.000 euro.
1. Nazwa postepowania: Dostawa

,,Dostawa narzgdzi profesjonalnych”

Numer postepowania: 8INZI2020
2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzqdzih

Imie i nazwisko: Monika Majewska Dnia «31.10.2020 r.

3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwié‘rdzH pod wzgledem technicznym:
lmig i nazwisko: Zbigniew Horbaczewski kier. Dz. A}; Dnia - .10.2020 r.

rfl/Océm/zm 9»
4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdiit’ ‘

lmie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Gléwny Ksiegowy DniWi—4Gui-WE? r.

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzit %
A IN f, / l A

lmie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — Radca Prawny m Dnia — (15951993999?!
Podpis:

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzih // 1/
1‘1Imie i nazwisko: Pawe{ Hryciéw — Prezggzfifizfisillz:

Podpis: e I L-

U ..A mg
ml
U Dnia 1/,{1QLZQKQH r.

Paw 1/m
Integralnq czeéé niniejszej SWZ stanowiq wzory dokume 6wlzalqcznik6w:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1: ZAMAWIAJACY:
1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spélka z ograniczonq

odpowiedzialnoéciq, uI. Artyleryjska 3, 78-100 Ko1obrzeg, wojewodztwo zachodniopomorskie,
REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego; www.big.mwik.kolobrzeg.gl
Adres e-mail; przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
Ogbszenie o wszczeciu postepowania oraz SWZ zostato zamieszczone na stronie internetowej
BIP Zamawiajacego.
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Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

ZAMéWIENIE SEKTOROWE.

Postepowanie o udzielenie powszego zamowienia prowadzone jest na zasadach okreSlonych
Procedura udzielania zamowiefi przez MWiK Sp. z o. o. w Kdobmegu - Za1acznik nr 1 do Uchwa1y Nr
134/2019 Zarzqdu Spolki MWiK Sp. z 0.0. w Ko’robrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOTZAMOWIENIA:

,,Dostawa narzqdzi profesjonalnych"
1 . Zestaw nr 1
2. Zestaw nr 2
3. Zestaw nr 3

Postepowanie nr 8INZI2020

Rozdzia! 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé charakter
pisemny |ub forme elektroniczna. Przed terminem skiadania ofert Wykonawcy winni zapoznaé sie z
treéciq ewentualnych odpowiedzi |ub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie z caloéciq udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Ofertg skfada sie, pod rygorem niewaZnoéci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie wyraZa zgody
na z1oZenie oferty w postaci elektronicznej.

2. Peinomocnictwo do podgisania ofem winno byé doiqczone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentéw za1qczonych do oferty (np. z odpisu z KRS. zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzia+alnoéci gospodarczej). Peinomocnictwo winno byé doiaczone w oryginale |ub kopii
poéwiadczonej notarialnie, badz przez jego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie, ktora bedzie zaadresowana: lnazwa i adres
Zamawiajacego/ oraz bedzie posiadac nastepujace oznaczenie:

OFERTA Postgpowanie nr 8INZI2020
,,Dostawa narz dzi profesjonalnych” Zestaw nr .....*
NIE OTWIERA PRZED "0.4....112020 r. do GODZ. 13.00I

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany |ub wycofaé zlotona oferte przed up1ywem terminu
skladania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia. z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsic—gbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeIi
Wykonawca nie poiniej niZ w terminie skiadania ofert zastrzegi, 2e nie mogq one byé
udostepniane.
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Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta nie musi obejmowaé caioéci zaméwienia, dopuszcza sie skiadanie ofert czeéciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci ziOZenia oferty przewidujqcej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia mogq ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy speiniajq nastepujace warunki
dotyczace:

a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dziaialnoéci Iub czynnoéci, jeZeli ustawy
nakiadaja obowiqzek posiadania takich uprawnien,

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

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej ifinansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OS'WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MfiJA DOSTARCZYC‘
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIAtU W
POSTEPOWANIU:

Wykonawca zaiaczy nastepujqce dokumenty potwierdzajqce speinienie warunkéw udziaiu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

Podpisany Formularz oferty — zaiacznik nr 1 do SWZ.
Podpisany opis przedmiotu zaméwienia - zaiqcznik nr 2 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zaiqcznik nr 3 do SW2.
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 potwierdzajqce prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
istwierdzajace, 2e zakres jego dziaialnoéci odpowiada profilowi zamowienia, a tak2e wskazujace
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy.

6. Opiacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajqcy, 2e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedziainoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaialnoéci, przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé ziOZOnej oferty Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia - waZnej na dzier'i podpisania umowy.

7. Zamawiajacy zaZada przedstawienia oryginaiu Iub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna Iub bedzie budzié
wqtpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajqcy nie bedzie mOQi sprawdzic'; jej prawdziwoéci w
inny sposéb.

8. Zamawiajacy m02e wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zioZyli dokumentéw
potwierdzajacych speinienie warunkéw udziaiu w postepowaniu, do uzupeinienia tych dokumentow
w okreélonym terminie.

Rozdziai 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPéLNIE:

@
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Wykonawcy mogq wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.
Rozdzial11: 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 Zamawiajqcym i Wykonawca bedq prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towarow i usiug zgodna z ustawq o podatku

VAT i podatku akcyzowym.
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Rozdzial 12: OPIS KRYTERIéW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAI’. PRZY
WYBORZE OFERTY:

Oferty spejniajace wymagania formalne okreSlone w niniejszej instrukcji zioZone przez Wykonawcéw nie
podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wediug poniZszych kryteriéw i wag:

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

Najkorzystniejszq ofertq jest oferta, ktéra uzyska w prowadzonym postepowaniu najwiekszq
Iiczbe punktéw.

Rozdzia113: WADIUM - nie jest wymagane

Rozdziai 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy sZOnaj oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z upiem terminu skjadania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obsjugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji” Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3,

78-100 Kojobrzeg

Oferty 2%020ne po terminie nie beda rozpatrywane,

Rozdzial16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.

Rozdziai 17: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego polega na: sprawdzeniu oferty
przed otwarciem, czy nie zosta’ry uszkodzone, wycofane lub zamienione.

2. Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego czjonkowie Komisji
dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami okreélonymi opisie
przedmiotu zaméwienia i specyfikacji.

3. Oferta Wykonawcy, ktéry zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postepowania, nie bedzie
rozpatrywana.

4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeli:
a) nie jest zgodna z treéciq SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zostaja podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej sZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;
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Rozdzial 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcqlami,
ktérzy zioZyli oferty.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktorzy zio2yli oferty w niniejszym postepowaniu do zioZenia
ofert ostateoznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy, ktorzy pizystapia do negocjacji ceny oferty, mogg zioZyé ofemg ostateczne z ceng
niZszg od ceny Qien/votnei.

Rozdziai 19: UDZIELENIE ZAMéWIENIA:

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiaia najkorzystniejszy
bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.

2. O wyborze oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezwiocznie Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie o udzielenie
zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano.

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajqcej z treéci wybranej
oferty.

Rozdzial 20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1. Zamawiajqcy moZe uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie
postepowania.

2. Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemoZliwiajc zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajqcy zawiadamia r0wnoczeénie

wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdziaw‘ 21: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SWZ:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajqcego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwiocznie udzielio wyjaénien, jednak nie poiniej niZ 2
dni robocze przed upiywem terminu skiadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wpiynqi do Zamawiajacego nie pOZniej niZ do godz.24.00 w dniu,
w ktorym upiywa poiowa wyznaczonego terminu skladania ofert.

2. Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania Zrédia
zapytania.

3. Zamawiajacy m02e w kaZdym czasie, przed upiywem terminu do skiadania ofert, zmodyfikowaé treéé
specyfikacji warunkéw zaméwienia. 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,
e-mail: Qrzetargi@mwik.kolobrzeg.pl,

5. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujq
e-maillpisemniel. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocq
telefaksu uwa2a sie za zioZone w terminie, jeZeIi ich treéé dotaria do adresata przed upiywem
terminu.

6. Zamawiajqcy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektronicznq rozumie przesianie doiaczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w fonnacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZniona
do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzial 22: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zostaiy okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dokiadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy
powiadomi niezwiocznie wybranego Wykonawca.
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Rozdzia123: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwdanie przystuguje Wykonawcom, wy+a1cznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajqcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia Iub zaniechania czynnoSci, do
ktérej Zamawiajacy jest zobowiqzany na podstawie Procedury.
Odwo¥anie przysMguje wytacznie wobec czynnoSci opisu sposobu dokonywania oceny spanienia
warunkéw udziaiu w postepowaniu.

. OdwoJanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajqcego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiqcej podstawe. jego wniesienia, jeZeli
zostaly przes#ane faxem lub drogq elektroniczna, albo w terminie 8 dni jeZeIi zosta’ty doreczone w inny
sposéb.
Wniesienie odwdania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajqcego.
Odwdanie wnosi sie wyficznie w formie pisemnej podajqc uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu Spéiki ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spééki z ograniczona odpowiedzialnoécia
w Kobbrzegu.
Odwo¥anie powin no wskazywaé zaskariona czynnoSé Iub zaniechanie Zamawiajacego, ktorej zarzuca
sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiezie przedstawienie zarzutow, okreélaé
iqdanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwolania.
0dwo%anie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajqcego.
Rozpatrujqc odwotanie Prezes Zarzadu Spc‘flki moZe je uwzglednié lub odrzucic.
lnfon‘nacje o odrzuceniu odwoiania Zamawiajacy przeswa Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
Od decyzji Prezesa Zarzqdu Spc'flki rozstlzygajacej odwoianie nie przysiuguja dalsze érodki
odwo¥a‘wcze.

Rozdzial 24: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. O rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktéry z¥o2yt oferte, zostanie zawiadomiony (e-

mail/listownie) odokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy oraz
uzasadnienia wyboru) lub o uniewainieniu postepowania, a takZe oWykonawcach wykluczonych
oraz o ofertach odrzuconych.
Wyniki postepowania zostanq zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zaiacznik nr 1 do SW2

dnia 11.2020 r.
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

”Miejskie Wodociagi i Kanalizacja"
Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoécia

ul. Artyieryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujqc do ogioszenia o postepowaniu na: ,,Dostawa narzedzi profesjonalnych"
1. Zestaw nr 1; 2. Zestaw nr 2; 3. Zestaw nr 3

Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w specyfikacji warunkéw zaméwienia,
formularzu cenowym i projekcie umowy: za wynagrodzeniem w kwocie:

Zestaw nr1:
.................................. zi netto + VAT = zi brutto
(slownie:.. )
Udzielamy. gwarancji na okres 24 m-cy od daty wykonania dostawy"
Zestaw nr2:
.................................. zi netto + VAT = zi brutto
(siownie:.. )
Udzielamy gwarancji na okres 24 In-cy 0d daty wykorIania dostawym
Zestaw nr3:
................................. zi netto + VAT-— zi brutto
(siowniezu )
Udzielamy. gwarancji na okres 24 m-cy od daty wykonania dostawym

l. Oferujemy termin wykonania dostaw zgodnie z okreélonym w opisie przedmiotu zaméwienia
2. Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie z opisem przedmiotu zaméwienia i uznajemy sie za zwiqzanych

z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
OSwiadczamy. 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejszq oferta na czas 30 dni.
Oéwiadczamy, 2e zawarty projekt umowy zostai przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie. w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

PS
"

Oferta zawiera ponumerowanych i podpisanych stron.

Zaiqcznikami do niniejszej oferty sq:

.. " ‘65353355975565;55392255514935'
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Zaiqcznik nr 2 do SWZ

szczeeémwv OPIS ZAMOWIENIA

,,Dostawa nan-zedzi profesjonalnych”
1. Zestaw nr 1
2. Zestaw nr 2
3. Zestaw nr 3

Warunki:
1. Oferty naleZy skiadaé wyiacznie na formularzach stanowiqcych zaiqcznik nr 1 do postepowania

2. O wyborze decyduje najkorzystniejsza oferta cenowa

3. Nie dopuszcza sie zmiany asortymentu i okreéionego producenta

4. Zapiata za dostarczony i odebrany bezusterkowo towar i fakture nastqpi w terminie 30 dni

5. Dopuszcza sie skiadanie ofert na dowolnie wybrany zestaw narzedzi

6. Dostawy musza byé zrealizowane i zafakturowane w terminie nieprzekraczalnym do 30.11.2020 r.

7. Dostawa narzedzi odbywa sie na koszt Wykonawcy
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

--------

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

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

,,Dostawa narzedzi profesjonalnych”
1. Zestaw M1
2. Zestaw nr 2
3. Zestaw nr 3

Oéwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy. ktérq reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespemienia warunkéw w szczegolnoéci:

1. Firma, ktérq reprezentujemy nie wyrzadzfla szkody, nie wykonujqc zaméwienia lub wykonujac je
nienaleZycie, a szkoda ta zosta1a stwierdzona orzeczeniem sadu, ktore uprawomocniio sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.

. W stosunku do Firmy, ktorq reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie og1oszono upadloéci,
zwytkiem sytuacji, gdy po og¥oszeniu upadméci dosz1o do zawarcia ukiadu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sqdu, je2eli uk1ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje matku upad¥ego.
Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op¥at lub sk1adek na
ubezpieczenia spo’reczne lub zdrowotne, z wytkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roz+oZenia na raty zalegwch pJatnoéci lub wstrzymania
w cabéci wykonania decyzji w1aéciwego organu.

. Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zosta§y prawomocnie skazane za przestepstwo
pope+nione w zwiqzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko
prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Iub inne przestepstwo pope’mione
w celu osiagniecia korzyéci majatkowych, a takZe za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udziam w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu pope1nienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego
W stosunku do Firmy. ktérq reprezentujemy Sad nie orzek! zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbq
kary.
Nie jesteémy powiqzani kapitabwo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spolce, jako wspélnik spaki cywilnej lub spéiki osobowej;
b) peinieniu funkcji czbnka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta.

pe’momocnika.

.................... , dnia ......11. 2020 r.
(upeinomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zatqcznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

,,Dostawa narzedzi profesjonalnych”
1 . Zestaw nr 1
2. Zestaw nr 2
3. Zestaw nr 3

Warunki udzialu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam, 2e spemiam Warunki udziaiu w postepowaniu dotyczqce:
1) kompetencji Iub uprawnien do prowadzenia okreélonej dzia1alnoéci zawodowej.

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

.................... , dnia ...11. 2020 r.
(upetnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Umowa nr 8INZI2020 zestaw nr

W dniu .....2020 r. w Koiobrzegu pomiedzy
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spolka z 0.0. w Kolobrzegu (NIP: 671-00-12-257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedziba w Koiobrzegu pIzy ul. Artyleryjskiej 3, ktora reprezentuje

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzqdu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym,

a:

zwanym w tekécie Wykonawca i reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie zprocedura udzielania zamowieri
przez MWiK Spéika z 0.0. w Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzqdu Spéiki MWIK 2 04.12.2019) zostaia
zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa narzedzi profesjonalnych zgodnie z zestawem nr... ..,.,

okreélona w Szczegoiowym opisie zaméwienia, ktory stanowi zaiqcznik nr1 do umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy okreélony w Szczegoiowym opisie zaméwienia w terminie do
dnia............2020 r.

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

........ zi brutto (siownie:.................... 00/100).
2. Wartoéé 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:

a) ze strony Zamawiajqcego jest: p. Zbigniew Horbaczewski
b) ze strony Wykonawcy jest: .

2. Osoby wymienione w ust.1 sa uprawnione do uzgaaanIa form”i”metod wykonywania przedmiotu
umowy, udzielania niezbednych wyjaéniefi i informacji koniecznych do prawidiowego wykonywania
przedmiotu umowy.

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

§4
Strony ustalaja. 2e zapiata za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana na podstawie
prawidiowo wystawionej faktury Vat. wraz doiaczonym bezusterkowym protokoiem odbioru dostawy,
podpisanym przez Strony.

§ 5
Obowiazki Wykonawcy:
1. Dostawa narzedzi na haze MWIK Koiobtzeg ul. Artyleryjska 3.
2. Zaiaczenie kompletu dokumentow.
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§ 6
1. Strony ustalaja, 2e przedmiotem odbioru jest dostawa okreélona w szczegélowym opisie zaméwienia

— za1qczniki nr 1 do umowy.
2. Wykonawca wraz z dostawa zakaczy jednoczeénie
komplet dokumentow odbiorowych w tym w szczegélnoéci:

a) gwarancje na przedmiot umowy,
b) instrukcje obstugi wjezyku polskim. niezbedne dla prawid1owego uzytkowania i obs1ugi.

3. Z czynnoéci odbioru przedmiotu umowy zostanie sporzqdzony protoko1 odbioru zawierajacy wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

§7

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesiecy od dnia
wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytu1u gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace wartoéc
u'zytkowa. technicznq dostarczonego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiqzany do bezpiatnego usuwania zaistnia1ych wad
w terminie 24 godz. od momentu nszenia usterki/wady.
Za moment zg1oszenia usterki/wady uwaZa sie dziefi wys1ania: e-mail, do Wykonawcy
Naprawa w okresie trwania gwarancji wyd1u2y okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich
naprawy.
Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przez okres trwania gwarancji z zapewnieniem czeéci
zamiennych.

§ 8
1. Strony postanawiaja kary umowne, ktére bedq naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:
1) Wykonawca zap’raci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opoinienie w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie z § 1 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokoéci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kazda
rozpoczeta dobe opoinienia,

b) za opoinienie w usunieciu usterek (wad) stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci 0.3%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 2a kaida rozpoczetq dobe opoznienia
liczonq od dnia wyznaczonego na usuniecie usterki, zgodnie 2 § 7 ust. 3 niniejszej umowy,

c) za odstqpienie od umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy w wysokoéci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1,

d) za nie wykonanie uslugi serwisu gwarancyjnego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreélonego w § 2 ust. 1.

2.Zamawiajqcy zap1aci Wykonawcy kary umowne z tytu1u odstqpienia od umowy z przyczyn wy’tqcznie
zaleZnych od Zamawiajacego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3.Wykonawca wyraZa zgode na potracania kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawca.

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

umowy, gdy:
a) wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujqca, 2e wykonanie przedmiotu umowy nie le2y

w interesie Zamawiajacego. czego nie moZna by1o przewidzieé w chwili zawarcia umowy,
b) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy Iub jego

znacznej czeéci.
c) Wykonawca nie wykona1dostawy w terminie okreélonym w § 1 ust. 2.
d) Wykonawca realizuje dostawe przewidzianq niniejszq umowq niezgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy.
2. Wykonawcy przys1uguje prawo odstapienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw, jeieli Zamawiajacy:

a) odmawia odbioru lub odmawia podpisania protokotu odbioru, bez wskazania uzasadnionej
przyczyny,
b) nie wywiqzuje sie z obowiqzku zaplaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego
miesiaca od up1ywu terminu na zapiate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.

3. Oéwiadczenie o odstqpieniu od umowy naleZy 21ozyé drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem
niewaZnoéci - oéwiadczenie o odstqpieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie.
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§ 10
1. Zmiana ktéregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyr320nej na piémie w formie

aneksu do umowy pod rygorem niewaZnoéci 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 wfaéciwe przepisy Kodeksu

cywilnego.
2. Spory wynik’te ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny wiaéciwy dta

siedziby Zamawiajacego.

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

Zan‘gcznik do umomg:

1, Szczegéfowy opis zaméwienia
2. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalqcznik nr1 do umowy

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA

,,Dostawa narzedzi profesjonalnych”
1. Zestaw nr1*
2. Zestaw nr 2*
3. Zestaw nr 3*

Warunki:
1. Oferty nalezy skiadaé wqcznie na formularzach stanowiqcych zaficznik nr 1 do postepowania

2. O wyborze decyduje najkorzystniejsza oferta cenowa

3. Nie dopuszcza sic; zmiany asortymentu i okreélonego producenta

4. Zap{ata za dostarczony i odebrany bezusterkowo towar i fakture nastqpi w terminie 30 dni

5. Dopuszcza sie sk{adanie ofert na dowolnie wybrany zestaw narzedzi

6. Dostawy muszq byé zrealizowane i zafakturowane w terminie nieprzekraczalnym do 15.12.2020 r.

7. Dostawa natzedzi odbywa sie na koszt Wykonawcy



ZAtACZNIK NR 1 DO POSTEPOWANIA NR 8/NZ/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZESTAW NR 1

Przedmiotem zaméwienia jest:

DOSTAWA NARZEDZI PROFESJONALNYCH
Postepowanie nr 8/NZ/ZOZO

WYSZCZEGOLNIENIE

. nr . , wartos'élp. nazwa narzedzua producent Ilosé cena netto
katalogowy netto

1 Zawiesie Taricuchowe dwuciegnowe 1m BETA 80920001 2

2 Suwmiarka BETA 1650 2

3 Przyibica spawalnicza samoéciemniajaca BETA 70420001 1
l\UlVll"l—I:l O “LULLT [MTIEI‘IIUVV IL.“

4 KATOWYCH PROFlLTAMPER RESITANT BETA 97RTX/SC8 2
Tnnv nr-rn n-In-I-vlr-ha nnunlnnu Th

5 KLUCZE PtASKIE DWUSTRONNE BETA 55 BETA 30—32 mm 2

6 KLUCZE PtASKIE DWUSTRONNE BETA 55 BETA 36-41mm 2

KLUCZE PtASKO-OCZKOWE Z
7 DWUKIERUNKOWYM MECHANIZMEM BETA 22mm 2

ZAPADKOWYM BETA 142
KLUCZE PtASKO-OCZKOWE Z

8 DWUKIERUNKOWYM MECHANIZMEM BETA 24mm 2
ZAPADKOWYM BETA 142
KLUCZE PtASKO-OCZKOWE Z

9 DWUKIERUNKOWYM MECHANIZMEM BETA 30mm 2
ZAPADKOWYM BETA 142

10 Odkurzacz do pracy na mokro i sucho BETA 1870 1
WARTOSC NETI'O

WARTOSC VAT
WARTOSC BRUTI‘O

Warunki postgpowania:
1. Oferty naleiy sktadaé wyfacznie na formularzach stanowiacych zatacznik nr 1 do postgpowania
2. O wyborze decyduje najkorzystniejsza oferta cenowa
3. Mia dopuszcza sic.I zmiany asortymentu i okreélonego producenta
4. Mia dopuszcza sie faczenia, dzielenia list asortymentowych ujetych na formularzach
5. Dopuszcza sie skladanie dowolnie wybranych ofert, np.moina zioiyc’ ofertg tylko na formularzu

nr 1 albo na wszystkich formularzach
6. Dostawy muszq byé zrealizowane i zafakturowane w terminie nieprzekaczalnym do 30.11.2020.
7. Dostawa odbywa sie na koszt Dostawcy
8. Podstawq zap’taty faktury jest odbiér towaru bez brakéw i wad.
9. Zapfata za dostarczony i odebrany bezusterkowo towar i fakture nastqpi w terminie 30 dni.

10. Dopuszcza sie elektroniczne wypeinianie arkuszy
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Przedmiotem zaméwienia jest:

ZALACZNIK NR 1 D0 POSTEPOWANIA NR 8/NZ/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZESTAW NR 2

DOSTAWA NARZEDZI PROFESJONALNYCH
Postepowanie nr 8/NZ/2020

wvszczssémlame

Lp. Nazwa artykuiu Producent ka:al|‘;::nry |lo§c’ Cena net-to xaerffjé

1 2 3 4 5 6 7
vgaezgiilioémertarka Set SF 6H-A22 HILTI 2265440 2

$122612:2:323:23Sat 1
Akumulator HILTI HILTI 2098208 1
Akumulator B 22/80 Li-ion HILTI #2183183 2
Szlifierka katowa Hilti AG125-A HILTI 2100878 1

Akumulator B 22/8.0 Li—ion HILTI 2183183 2

Akumulator 822/52 Li-on HILTI 2136396 2

Wkretarka akumulatorowa SF-4 HILTI 2297748 1
Zestaw wierte* kobaltowych HSS HILTI 2072849 2
Akumulator HILTI B 22/52 Ll-ION Hilti 2136396 2
ggrzzifigwa wkretarka udarowa SID 4- Hilti 2137035 1

Akumulator HILTI B 22/52 LI-ION Hilti 2136396 2
aggiatorowa piia szablasta SR 4-A22 Hilti 2199761 1

Wiertfo krete HSS-R 1.0X34mm MP10 Hilti 2170621 1

Wiertlo qte HSS—R 1.5X40mm MP10 Hilti 2170622 1

Wiertio krete HSS—R 2.0x49mm MP10 Hilti 2170623 1

WiertIo krete HSS-R 2.5x57mm MP10 Hilti 2170624 1
Wiertio krete HSS—R 3.0x61mm MP10 Hilti 2170625 1
Wiertfo krete HSS—R 3.5x70mm MP10 Hilti 2170628 1
Wiertio krete HSS-R 4.0x75mm MP10 Hilti 2170660 1
Wiertfo krete HSS-R 4.5x80mm MP10 Hilti 2170663 1
Wiertto qte HSS-R 5.0x86mm MP10 Hilti 2170665 1

Wiertto krete HSS—R 5.5x93mm MP10 Hifti 2170669 1
Wierflo krete HSS—R 6.0x93mm MP10 Hilti 2170671 1
Wiertto qte HSS-R 6.5x101mm MP10 Hilti 2170672 1
Wiertfo krete HSS-R 7.0x109mm MP10 Hilti 2170674 1
Wiertfo krete HSS-R 7.5x109mm MP10 Hilti 2170675 1
Wiertfo qte HSS-R 8.0x117mm MP10 Hilti 2170676 1
Akumulatora HILTI B 22/52 Ll-lON Hilti 2136396 1



WARTOSC NETi'O
WARTOSC VAT

WARTOSC BRUTTO

Warunki postqpowania:
1. oferty naleiy skiadaé wyiacznie na formularzach stanowiacych zaiacznik nr 1 do postepowania
2. O wyborze decyduje najkorzystniejsza oferta cenowa
3. Nie dopuszcza sie zmiany asortymentu i okreélonego producenta
4. Nie dopuszcza sie iqczenia, dzielenia list asortymentowych ujetych na formularzach
5. Dopuszcza sie skiadanie dowolnie wybranych ofert, np.moina zioiyé oferte tylko na formularzu

nr 1 albo na wszystkich formularzach
6. Dostawy muszq byé zrealizowane i zafakturowane w terminie nieprzekaczainym do 30.11.2020.
I Dostawa odbywa sie na koszt Dostawcy
8. Podstawa zapiaty faktury jest odbiér towaru bez brakéw i wad.
9. Zapiata za dostarczony i odebrany bezusterkowo towar i fakture nastqpi w terminie 30 dni.

10. Dopuszcza sie elektroniczne wypefnianie arkuszy ofert



ZAtACZNlK NR 1 DO POSTEPOWANIA NR 8/NZ/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZESTAW NR 3

Przedmiotem zaméwienia jest:

DOSTAWA NARZEDZI PROFESJONALNYCH
Postepowanie nr BINZ/ZOZOR

WYSZCZEGOLNIENIE

lp. nazwa narzedzia producent nr iloéc’ cena netto wartoéékatalogowy brutto
1 Zestaw gwintownikéw i narzynek YATO YT-2975 1
2 Szpadel PROLINE P12372 6
3 Szczypce zaciskowe 250mm YATO Yr-2451 1

4 Klucz do rur 14" 350mm YATO YT-2223 1
S Klucz do rur typ szwedzki 1" YATO YT-2216 1
6 Szczypce nastawne 300mm STANLEY 584-649 1

7 Szczypce uniwersalne 200mm YATO YT-1942 1
8 Szczypce boczne tnqce 180mm YATO YT—2037 1

9 Magnetometr CST/BERGER F0340823NO 2

10 Wiertarka pneumatyczna YATO YT-0970 1
11 Zestaw kluczy pfasko-oczkowych 6-32 PROLINE P35324 1
12 Szlifierka katowa DeWALT DWE4217 1

13 Komplet wkretakéw STANLEY $64-915_949 1

14 Szczypce do opasek zaciskowych YATO YT-0606 1
15 Siekiera PROLINE P12870 1
16 Miotek s'lusarski 10003 YATO YT-4498 1
17 Mlotowiertarka Makita M8701 1
18 Klucze piasko—oczkowe 6-32 Vorel 51715 1

19 Zestaw kluczy ibus-torx YATO YT-0400 1
20 zestaw szczypiec do piers’cieni Seegera 7" BASS BP-6337 1

180 mm 4 el.
21 Zagniatacz do rur PE fusion SQT32 1
22 firs/1:2:nIZSADOWE ZESTAW KLUCZY 72 Yato YT-38782 2

23 zestaw kluczy szwedzkich 45°Super S Rothenberger 70130X 5
Spreiarka BD55/6 88 Black&Decker BD55/6 88 2

WARTOSC NETI'O
WARTOSC VAT

WARToSC BRUTTO

Warunki postepowania:
1. Oferty naleiy skiadac’ wyiqcznie na formularzach stanowiacych zatqcznik nr 1 do postepowania
2. O wyborze decyduje najkorzystniejsza oferta cenowa
3. Nie dopuszcza sie zmiany asortymentu i okrefilonego producenta
4. Nie dopuszcza siq czenia, dzielenia list asortymentowych ujetych na formularzach
5. Dopuszcza sie sHadanie dowolnie wybranych ofert, np.moina zioiyé oferta: tylko na formularzu



nr 1 albo na wszystkich formularzach
6. Dostawy musza byé zrealizowane i zafakturowane w terminie nieprzekaczatnym do 30.11.2020
7. Dostawa odbywa sie na koszt Dostawcy
8. Podstawq zaptaty faktury jest odbiér towaru bez brakéw i wad.
9. Zaptata za dostarczony i odebrany bezusterkowo towar i fakture nastapi w terminie 30 dni.

10. Dopuszcza sie elektroniczne wypefnianie arkuszy


