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Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej zaméwienia sektorowego
nie przekraczajqcej kwoty 428.000 euro.

1. Nazwa postepowania: Dostawa

,,Sukcesywna dostawa pospéfki i iwiru”

Numer postepowania: 9INZ/2020
2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzqdzik

lmie i nazwisko: Janusz Kubek Dnia - 21.12.2020 r.

/MM3. specyfikacje, warunkéw zaméwienia zatw'ierdzH pod wzgled'e’m technicznym:
lmie i nazwisko: Zbigniew Horbaczewski kier. Dz. NZ Dnia -

a
21.12.2020 r.

.v%45%
4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzik

lmi¢ i nazwisko: Iwona Kazimierowska — GkSwny Ksiegowy

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzit
lmie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — Radca Pram}?
Podpis:

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdziey
. . . . . _ :IHLL'SE "7'73Irmg l nazwusko. Pawe} Hrycnéw Prfififissgaz M. wfififilflw

Podpis:

Pawd 616w
lntegralnq czeéé niniejszej SWZ stanowiq wzory doku ntéwlzalqcznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

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

odpowiedzialnoéciq, ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego,: www.bip.mwik.kolobrzeq.pl
Adres e-mail; przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
Ogioszenie o wszczeciu postepowania oraz SWZ zostaio zamieszczone na stronie internetowej
BIP Zamawiajacego.
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Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:
ZAMOWIENIE SEKTOROWE.
Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zaméwier'i przez MWiK Sp. z o. o. w Koiobrzegu - Zaiacznik nr 1 do Uchwaiy Nr
134/2019 Zarzadu Spoiki MWiK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial Dostawa 3: PRZEDMIOT ZAMéWIENIA:

,,Sukcesywna dostawa pospélki i iwiru”
Postepowanie nr 9/NZ/2020

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

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte skiada sie, pod rygorem niewaZnoéci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie wyraZa zgody
na zioZenie oferty w postaci elektronicznej.

2. Peinomocnictwo do godgisania ofem winno byé doiqczone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentéw zaiaczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dziaialnoéci gospodarczej). Peinomocnictwo winno byc’: doiaczone w oryginale Iub kopii
poéwiadczonej notarialnie. bad: przez jego wystawcc—g.

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie, ktOra bedzie zaadresowana: Inazwa i adres
Zamawiajqcego/ oraz bedzie posiadaé nastepujqce oznaczenie:

OFERTA ,,Sukcesywna dostawa pospéiki i iwiru"
Postepowanio nr 9/NZ/2020
NIE OTWIERAC PRZED .QH-f..01.2021 r. do GODZ. 10.00

4. Wykonawca moie wprowadzié zmiany lub wycofaé ziozonq oferte. przed upiywem terminu
skiadania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wytkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. jeZeIi
Wykonawca nie poiniej m: w terminie skiadania ofert zastrzegi, ‘ze nie moga one byé
udostepniane.
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Rozdzial 6: OFERTY CZES‘CIOWE:
Oferta musi obejmowac caloéé zaméwienia, dopuszcza sie sk1adanie ofert czeéciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoSci z¥oZenia oferty przewidujqcej odmienny ni2 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 ubiegac’: sie Wykonawcy, ktérzy speiniajq nastepujace warunki
dotyczace:

a) posiadania uprawnien do wykonywania okreélonej dziaialnoéci Iub czynnoéci, jeZeli ustawy
naktadajq obowiazek posiadania takich uprawniefi,

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

zaméwienia.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA o OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MfiJA DOSTARCZYCWYKONAWCY w CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU wPOSTEPOWANIU:
Wykonawca zaczy nastepujqce dokumenty potwierdzajace spemienie warunkéw udzialu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

Podpisany Formularz oferty — za1acznik nr 1 do SWZ.
Podpisany opis przedmiotu zaméwienia - za’tacznik nr 2 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy za1acznik nr 3 do SWZ.
Oéwiadczenie o spemieniu warunkéw udzia1u w postepowaniu — za1acznik nr 4 do SWZ.
Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaialnoéci
gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
istwierdzajace, 2e zakres jego dziahlnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a takZe wskazujace
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zaiqda przedstawienia orygina+u lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawce, kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna Iub bedzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie még# sprawdzié jej prawdziwoéci w
inny sposéb.

7. Zamawiajqcy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zio‘zyli dokumentéw
potwierdzajacych spe+nienie warunkéw udziaiu w postepowaniu, do uzupemienia tych dokumentéw
w okreélonym terminie.

Rozdzial 1 0: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

Wykonawcy mogq wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.
Rozdzial11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Gene winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiqzane z realizac zaméwienia, w tym
dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawcq beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatk'u VAT od towardw i us1ug zgodnq z ustawa o podatku

VAT i podatku akcyzowym.

9
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Rozdzial 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY:

Oferty spejniajqce wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zjoione przez Wykonawcéw nie
podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wedjug poniZszych kryteriéw i wag:

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

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

Rozdziat 13: WADIUM - nie jest wymagane

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy zioZonq ofertq wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z uplywem terminu skjadania ofert.

ROZDZIAI’. 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:

MiejscezPoczta/ Punkt Obsjugi Klienta ”Miejskich Wodociqgéw i Kanalizacji” Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3,

78-100 Kotobrzeg

Termin: Ofert nalez zjo2 6 do dnia "2;.012021 r. odz. 10°“.

Oferty zbZone po terminie nie bedq rozpatrywane,

Rozdzial16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.

Rozdzial 17: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA l OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

1.Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego polega na: sprawdzeniu oferty
przed otwarciem, czy nie zostajy uszkodzone, wycofane lub zamienione.

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

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

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

nieuczciwej konkurencji;

Rozdzial 18: NEGOCJACJE ZAMéWIENIA:

1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcalami,
ktérzy zioZyli oferty.
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2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktérzy z1oZy|i oferty w niniejszym postepowaniu do z+oZenia
ofert ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy, ktérzy plzystapia do negocjacji ceny oferty, mogg 210216 ofem ostateczne z ceng
ni232§ od ceny pierwotnei.

Rozdzial 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiala najkorzystniejszy

bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
2. O wyborze oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezw1ocznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie

zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktorego oferte, wybrano.
3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajqcej z treéci wybranej

oferty.

Rozdzial 20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1. Zamawiajacy 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 rownoczeénie

wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 21: SPOSOB UDZIELANIA WYJAS‘NIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zamowienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwiocznie udzielié wyjaénien, jednak nie pOiniej niz‘ 2
dni robocze przed upiywem terminu sk’tadania ofert, pod warunkiem, 'ze wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wplyna¥ do Zamawiajacego nie péZniej niz do godz.24.00 w dniu,
w ktérym up1ywa polowa wyznaczonego terminu sk{adania ofert.

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

3. Zamawiajacy moZe w kazdym czasie. przed up1ywem terminu do sk1adania ofert, zmodyfikowac treéc':
specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonanq w ten sposéb modyfikacje umieszcza na 'stronie
internetowej BlP.

4. Osoba uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — Janusz Kubek,
e-mail: Qrzetargi@mwik.kolobrzeg.pl,

5. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazujq
e-maillpisemniel. O$wiadczenia, wnioski, zawiadamienia oraz informacje przekazane za pomocq
telefaksu uwaZa sie za ztoZone w terminie, jeZeli ich treéé dotafla do adresata przed up1ywem
terminu.

6. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przes1anie do1aczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowainionq
do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

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

zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dok1adnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy
powiadomi niezw1ocznie wybranego Wykonawca.

Rozdzial 23: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwdanie przystuguje Wykonawcom, wyiacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci, do
ktérej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie Procedury.

2. Odwo1anie przysmguje wy+qcznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spemienia
warunkéw udziam w postepowaniu.
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. Odwolanie wnosi sie. do Kierownika Zamawiajqcego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajqcego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeli
zosta{y przes+ane faxem lub droga elektroniczna, albo w terminie 8 dni jeZeli zosta’ty doreczone w inny
sposéb.
Wniesienie odwotania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajqcego.
Odwoianie wnosi sie wytqcznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu Spélki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spaki z ograniczonq odpowiedzialnoécia
w Kobbrzegu.
Odwo%anie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktdrej zarzuca
sie niezgodnoéc z przepisami Procedury, zawieraé zwiezée przedstawienie zarzutéw, okreélaé
Zadanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie odwdania.
Odwdanie rozstrzyga sis; w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajqcego.
Rozpatrujac odwoianie Prezes Zarzadu Spaki moZe je uwzglednié lub odrzucié.
Informacje o odrzuceniu odwotania Zamawiajqcy przesy%a Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
0d decyzji Prezesa Zarzadu Spétki rozstrzygajacej odwoianie nie przysluguja dalsze Srodki
odwo’tawcze.

Rozdzia124: OGtOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. O rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktéry zbzw oferte, zostanie zawiadomiony (e-

mail/listownie) o dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy oraz
uzasadnienia wyboru) lub o uniewaZnieniu postepowania, a taKZe oWykonawcach wykluczonych
oraz o ofertach odrzuconych.

. Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zalqcznik nr 1 do SWZ

dnia 01.2021 r.
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja"
Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujqc do ogloszenia o postepowaniu na: ,,Sukcesywna dostawa pospélki i iwiru"
Postgpowanie nr 9/NZ/2020
Oferujemy realizacje. przedmiotu zaméwienia okreélonego w specyfikacji warunkéw zaméwienia,
formularzu cenowym i projekcie umowy: za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

1 2 3 4- 5 6 7 8
L.p. Nazwa asortymentu ].M. ILOSC cena Wartoéé Stawka Wartoéé

ton jednostko Netto VAT Brutto
netto/ 1 tone %

1. Pospéum tona 3500

3. ZIEMIA tona 200

3. MIESZANKA 0-32,5 tona 600
mm

SUMA/WARTOSC BRUTTO x x

1. Oferujemy termin wykonania dostawy zgodnie z terminem okreéionym w opisie przedmiotu
zaméwienia tj do dnia ............... 12.2022 r.

2. Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie z opisem przedmiotu zaméwienia i uznajemy sie za zwiazanych
z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.

3. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas 30 dni.
4. Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu

zaméwienia i dysponujemy odpowiednim sprzetem i kadra.
5. Oéwiadczamy, 1e zawarty projekt umowy zostai przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie w

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wy2ej wymienionych warunkach w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego.

Oferta zawiera .......... ponumerowanych i podpisanych stron.
Zaiqcznikami do niniejszej oferty sq:

1.
2.

... '56:53;65669755575569955866935 ' " '

“N
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

,,Sukcesywna dostawa pospélki i iwiru”
Postepowanie nr 9/NZ/2020
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Zalqcznik nr 2 do SWZ

llosci wymienione w Formularzu Cenowym stanowiq prognoze zapotrzebowania

Podstawa realizacji bedzie zawana umowa na okres 2 lat.

1 2 3 4
L.p. Nazwa ].M. ILOSC

asortymentu
1. POSPOLKA tona 3500
2. ZlEMIA tona 200

3. MIESZANKA 0- tona 600
32,5 mm

1. Cena musi zawieraé koszt dostawy do siedziby zamawiajqcego.
2. Dostawy beda sukcesywne w miare potrzeb Zamawiajqcego.
3. Dostawa partii nastqpi w ciagu 2 dni od zg’roszenia zapotrzebowania.
4.

i mogq ulec zmniejszeniu bez prawa naliczania kar umownych.
5.
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Zalacznik nr 3 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

,,Sukcesywna dostawa pospélki i iwiru"
Postepowanie nr 9/NZ/2020

Oéwiadczamy, 26 w stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespemienia warunkéw w szczegélnoéci:

1. Firma, ktérq reprezentujemy nie wyrzadzHa szkody, nie wykonujac zaméwienia lub wykonujqc je
nienaleZycie, a szkoda ta zosta%a stwierdzona orzeczeniem sqdu. ktére uprawomocnflo sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy. ktérq reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogioszono upadbéci.
zwytkiem sytuacji, gdy p0 ogbszeniu upadioéci doszb do zawarcia uk#adu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sqdu, jeZeli uk+ad ten nie ptzewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majatku upad¥ego.
Firma, ktérq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op{at lub sktadek na
ubezpieczenia spo’Ieczne lub zdrowotne. z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roz%02enia na raty zalegwch platnoéci lub wstrzymania
w cabéci wykonania decyzji w+aéciwego organu.
Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaty prawomocnie skazane za przestepstwo
popetnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko
prawom osob wykonujqcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popemione
w celu osiagniecia korzyéci matkowych, a tak2e za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popeinienie przestepshwa lub
przestepstwa skarbowego
W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy Sad nie OTZGH zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba
kary.
Nie jesteémy powiazani kapitamwo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spéice, jako wspolnik spaki cywilnej lub spotki osobowej;
b) pe’mieniu funkcji czmnka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,

pemomocnika.

............, dnia ............ 01.2021 r.
(upemomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

OéWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udziaIu w postepowaniu

,,Sukcesywna dostawa pospéfki i iwiru"
Postepowanie nr 9/NZ/2020

Warunki udziaiu w postgpowaniu

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

2. Oéwiadczam, 2e spemiam Warunki udzia+u w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawnieh do prowadzenia okreélonej dziatalnoéci zawodowej,

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

............,dnia ......... 01.2021 r.
(upemomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Umowa nr 9/NZI2020

diu .....2020 r. w Koiobrzegu pomiedzy
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spétka z 0.0. w KoIobrzegu (NIP: 671-00-12-257; REGON330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedzibq w Koiobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3. ktorq reprezentujePawet Hryciéw - Prezes Zarzqdu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajqcym,

a:

zwanym w tekécie Wykonawca i reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodzeprzeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedural udzielania zaméwieriprzez MWIK Spé1ka z 0.0. w Koiobrzegu (Uchwa1a 134/2019 Zarzqdu Spélki MVWK z 04.12.2019) zosta1azawarta umowa o nastepujqcej treéci:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa pospo1ki i2wiru, okreélonaw Szczegébwym opisie zaméwienia, ktory stanowi zaiacznik nr1 do umowy.2. Przedmiot umowy bedzie realizowany w okresie 2 lat od daty podpisania umowy, tj. do dnia ....2022roku na zasadzie dostaw sukcesywnych kazdorazowo okreélonych potrzebami Zamawiajqcego.

§ 2
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwote: zI netto, + podatek VAT w wysokoéci 23 %= ............ zi brutto (s1owniez.................... 00/100).
2. Wykonawca gwarantuje niezmiennoéé ceny jednostkowej w okresie obowiazywania umowy.3. Wartoéé ustalonego wynagrodzenia zosta1a okreélona w ofercie Wykonawcy z dnia r., ktérastanowi za1qcznik nr 2 do umowy.

§ 3
1. Osoby odpowiedzialne za realizacje niniejszej umowy:

a) ze strony Zamawiajacego jestp. Dariusz Osiecki tel.
b) ze strony Wykonawcyjest:

2. Osoby wymienione w ust.1 sq uprawnione do uzgadniania form i metod wykonywania przedmiotuumowy, udzielania niezbednych wyjaénier'l i informacji koniecznych do prawidiowego wykonywaniaprzedmiotu umowy.
3. Wszystkie doreczenia i wezwania skierowane do stron umowy uznaje sie za prawid1owo iskuteczniedokonane, jeZeli beda dokonane wjednym z miejsc wymienionych niZej:a) w siedzibie Wykonawcy,

b) w siedzibie Zamawiajacego,
c) w formie pisemnej, faxem, e-mail.

§4
Strony ustalajq, 2e zap1ata za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana na podstawieprawidiowo wystawionej faktury Vat. wraz do1aczonym bezusterkowym protokmem odbioru dostawypodpisanym przez Strony.

§ 5
Obowiazki Wykonawcy:
1. Dostawa na tren bazy MVWKw Koiobrzegu.
2. Zalaczenie kompletu dokumentow.

§ 6
1. Strony ustalajq, 2e przedmiotem odbioru jest sukcesywna dostawa okreélona w szczegéiowym opisiezaméwienia — za1aczniki nr 1 do umowy.
2. Wykonawca przekaZe Zamawiajacemu komplet dokumentéw odbiorowych w tym w szczegolnoéci:
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a) gwarancje na przedmiot umowy,
b) atesty.

§ 7
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres,,,, miesiecy od dnia

wykonania kaZdorazowej dostawy przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace wartoét’:
uzytkowq. technicznq dostaw przedmiotu umowy.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiqzany do besatnego usuwania zaistniaiych
usterek/wad w okresie do 7 dni od dnia zg1oszenia (e-mail) usterkilwady.
Za moment zgioszenia usterki/wady uwaZa sie dziefi wys{ania: e—mail, do Wykonawcy
Naprawa w okresie tn/vania gwarancji wydtuzy 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 nastepujqcych wypadkach i wysokoéciach:
1) Wykonawca zap1aci Zamawiajqcemu kary umowne:

a) za opéZnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie 2 § 1 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokoéci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kaZda
rozpoczetq dobe opéZnienia,

b) za opéinienie w usunieciu usterek (wad) stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci 0,13%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kaq rozpoczetq dobe opéZnienia
liczona zgodnie 2 § 7 ust. 3 niniejszej umowy,

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

2. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tthJ odstapienia od umowy z przyczyn wy1acznie
zaleZnych od Zamawiajacego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Wykonawca wyraZa zgode; na dokonanie przez Zamawiajqcego, potracenie kar umownych
z faktur wystawionych przez Wykonawce.

4. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupelniajqcego, przenoszqcego wysokoéé kar
umownych do wysokoéci rzeczywiécie poniesionej szkody.

§ 9
1. Zamawiajqcemu przys1uguje prawo, bez ponoszenia kosztow kar umownych, do odstapienia od

umowy, gdy:
a) wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, 2e wykonanie przedmiotu umowy nie [eZy

w interesie Zamawiajqcego. czego nie moZna by’ro przewidziec’: w chwili zawarcia umowy,
b) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego

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

niniejszej umowy.
2. Wykonawcy przys1uguje prawo odstqpienia od umowy. bez ponoszenia kosztéw, jeZeli Zamawiajacy:

a) odmawia odbioru lub odmawia podpisania protoko1u odbioru. bez wskazania uzasadnionej
przyczyny,
b) nie wywiazuje sie z obowiazku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego
miesiaca 0d uptywu terminu na zaplate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.

3. Oéwiadczenie o odstapieniu od umowy naleZy z?oZyc': drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem
niewainoéci - oéwiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie.

9
3
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§ 10
1. Zmiana ktéregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyra20nej 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.
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§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania majq Maéciwe przepisy Kodeksu

cywilnego.
2. Spory wynik{e ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny w’taéciwy dla

siedziby Zamawiajacego.
§ 12

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

Zafgcznik do umowz:

1. Szczegélowy opis zaméwienia
2. Ofenfa Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



MEG

OPIS PRZEDMIOTU ZAMéWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

,,Sukcesywna dostawa pospéiki i iwiru”
Postepowanie nr 9/NZ/2020

l 2 3 4
L.p. Nazwa LM. ILOSC

asortymentu
1. POSPOLKA tona 1400
2. ZWIR tona 4o
3. HUMUS tona

3. MIESZANKA 0- tona 100
32,5 mm

1. Gene musi zawieraé koszt dostawy do siedziby zamawiajacego.
2. Dostawy begda sukcesywne w miare potrzeb Zamawiajacego.
3. Dostawa partii nastqpi w ciagu 2 dni od noszenia zapotrzebowania.
4.

i mogq ulec zmniejszeniu bez prawa naliczania kar umownych.
5.

Strona: 14114

Zalqcznik nr 1 do umowy

lloéci wymienione w Formularzu Cenowym stanowia prognoze zapotrzebowania

Podstawa realizacji bedzie zawarta umowa na okres 2 lat.


