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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

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

nie przekraczajqcej kwoty 428.000 euro.

1. Nazwa postepowania: Dostawa

.,Dostawa Srodkéw Czystoéci”

POSTEPOWANIE NR 11INZ12020

Numer postepowania: 11INZI2020
2. specyfikacjg warunkéw zaméwienia sporzadzii:

imie; i nazwisko: Janusz Kubek / Dnia - 29.12.2020 r.
/ A 4 l

WW
3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii pod wzgledem technicznym:

lmie i nazwisko: Alicja Baidys Dnia - .12.2020 r.

(JUN
4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: \/

lmie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy Dnia — ..... 4,9. .u._..2@;., r.

air. (Wm. «M
5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:

Imie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski - Radca Prawny Dnia - r.
Podpis:

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:
lmiei nazwisko: Pawei Hryciéw- Prezéflmééf

finzo
Dnia-... .o a ham

Podpis:

Hrycio’w
lntegralna czeéé niniejszej SWZ stanowiq wzory doku ntéwlzalqcznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCCW

Rozdzial 1: ZAMAWIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spélka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq, ul.

Artyleryjska 3, 78-100 Ko1obrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
REGON 330263149, NIP 671-00—12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego,: www.big.mwik.kolobrzeg.gl
Adres e-mail; przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
Og1oszenie o wszczeciu postepowania oraz SWZ zostaio zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajqcego.
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Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:
ZAMOWIENIE SEKTOROWE.
Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych Procedural
udzielania zaméwier‘u przez MWIK Sp. z o. o. w Kobbrzegu - Za1acznik nr 1 do Uchwaty Nr 134/2019 Zarzadu
SpéJKi MWiK Sp. z 0.0. w Kdobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdziall Dostawa 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

,,Dostawa Srodkéw Czystoéci”
Postepowanie NR 11INZI2020

Rozdzial 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 skladania ofert Mkonawcy winni zapoznaé sie z treécia ewentualnych
odpowiedzi lub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie sie z cabécia
udostepnionych dokumentow odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Oferte skiada sie, pod rygorem niewaZnosci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie wyra2a zgody na

z102enie oferty w postaci elektronicznej.
2. Petnomocnictwo do podgisania oferty winno byé do1aczone do oferty, o ile nie wynika z

innych dokumentéw zalqczonych do oferty (np. z odpisu z KRS. zaéwiadczenia o wpisie do ewidencji
dzia%alnoéci gospodarczej). PeInomocnictwo winno byé do1qczone w oryginale lub kopii poéwiadczonej
notarialnie, badi plzez jego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie. ktéra bedzie zaadresowana: lnazwa i adres Zamawiajacegol
oraz bedzie posiadaé nastepujqce oznaczenie:

OFERTA ,,Dostawa Srodkéw Czystoéci”
Ppstepowanie NR 11INZI2020NIE OTWIERAC PRZED ..,{j...o1.2021 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca mote wprowadzié zmiany lub wycofaé zioZona oferte przed up1ywem terminu sk1adania
ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnicg.I
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeIi Wykonawca nie
p62niej niz w terminie sk1adania ofert zastrzegl. 2e nie moga one byc udostepniane.
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Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé caloéé zaméwienia. dopuszcza sie sk1adanie ofert czeéciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci 2102enia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ sposob
wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEtNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy speiniajq nastepujace warunki dotyczace:
a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dzialalnosci lub czynnoéci. jeZeli ustawy nakiadaja

obowiazek posiadania takich uprawniefi,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia.
c) dysponowania odpowiednim potencja1em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONA WCY WCELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:

Wykonawca zaiaczy nastepujace dokumenty potwierdzajace speinienie warunkéw udzia1u
w postepowaniu o udzielenie zamowienia:

Podpisany Formularz oferty — za1acznik nr 1 do SWZ.
Podpisany opis przedmiotu zamowienia - zaiqcznik nr 2 do SW2.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zalqcznik nr 3 do SWZ.
Oéwiadczenie o speinieniu warunkéw udzia1u w postepowaniu — za1qcznik nr 4 do SWZ.
Aktualny odpis z wlaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoéci gospodarczej
potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym i stwierdzajqce, 2e zakres jego
dzia1alnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a tak2e wskazujalce osoby upowaZnione do
reprezentowania Wykonawcy.

6. Opiacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajqcy, 2e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzone] dziaIalnoéci, przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé z!oZonej oferty Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia - waZnej na dzieri podpisania umowy.

7. Zamawiajqcy zaZada przedstawienia oryginaIu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy. gdy
przedstawiona przez Wykonawca kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajqcy nie bedzie mégl sprawdzié jej prawdziwoéci w inny
sposéb.

8. Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcow, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zbli dokumentow
potwierdzajacych spe1nienie warunkéw udziaiu w postepowaniu, do uzupemienia tych dokumentéw w
okreélonym terminie.

RozdziaI 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé six: 0 udzielenie zamdwienia.
Rozdzial11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

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

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca boda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towardw i usJug zgodna z ustawq o podatku VAT

i podatku akcyzowym.
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Rozdziat 12: OPIS KRYTERIOW KTéRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:

Oferty speIniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji z1oZone 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 koficowej 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,I
punktéw.

RozdziaI 13: WADIUM - nie jest wymagane

Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy zjozona oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z upIywem
terminu skladania ofert.

ROZDZIAI'. 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obsiugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji" Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3.
78-100 Kotobrzeg

Termin: Ofert nalez ztoz édo dnia . 424111021 r. odz.13°°.

Oferty zloZone po terminie nie beda rozpatrywana.

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 zostajy uszkodzone, wycofane lub zamienione.
2. Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego czlonkowie Komisji dokonuja

oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami okreélonymi opisie przedmiotu
zaméwienia i specyfikacji.

3. Oferta Wykonawcy, ktéry zostanie niedopuszczony lub wkluczony 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) zosta1a podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej ZIOZenie 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 wykonawcalami.
ktérzy 2102y|i oferty.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, kt6r2y zJOZyli oferty w niniejszym postepowaniu do zfoZenia ofert
ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy, ktérzy przystapia do negocjacji ceny oferty, mogg ziOZyé ofem ostateczne z ceng niZSzg
W].

Rozdzial 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta bedzie przedstawia1a najkorzystniejszy bilans
z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.

2. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezw1ocznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie
zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktbrego oferta wybrano.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajacej z tresci wybranej oferty.

Rozdzial 20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWAMIA:

1. Zamawiajqcy moZe uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kazdym etapie postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wadq uniemozliwiajacq zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajqcy zawiadamia rawnoczeénie

wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzia121: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SW2:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajqcego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkow zaméwienia.

Zamawiajacy jest obowiazany niezwbcznie udzielié wyjaéniefi, jednak nie pOZniej m: 2
dni robocze plzed upIywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wp¥ynq§ do Zamawiajacego nie p62niej niz do godz.24.00 w dniu, w
ktorym up1ywa pobwa wyznaczonego terminu sk{adania ofert.

2. Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania 2r6dia
zapytania.

3. Zamawiajacy moze w kaZdym czasie, przed up¥ywem terminu do skkadania ofert, zmodyfikowac treéé
specyfikacji warunkow zaméwienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.

4. Osoba uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania site, 2 Wykonawcq jest pod wzgledem proceduralnym
— Janusz Kubek,
e-mail: grzetargiQmwik.kolobrzeggl,

5. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazujq
e-maillpisemniel. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca
telefaksu uwaZa sie za zioZone w terminie, jezeli ich treéé dotafia do adresata przed up1ywem terminu.

6. Zamawiajqcy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przesianie domczonego do
wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZniona do
reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajqcego.

Rozdzi3122: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 krétszym niz 10 dni 0d dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dokiadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy
powiadomi niezwbcznie wybranego Wykonawce.

Rozdzial 23: POUCZENIE O SRODKA CH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwo1anie przys¥uguje Wykonawcom, wy+e1cznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci Zamawiajqcego

podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia Iub zaniechania czynnoéci, do ktérej Zamawiajacy jest
zobowiazany na podstawie Procedury.
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Odwoianie przysiuguje wyiqcznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny speinienia
warunkéw udziaiu w postepowaniu.
Odwoianie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni 0d dnia doreczenia
informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeli zostaiy przesiane
faxem Iub droga elektroniczna, albo w terminie 8 dni jeZeli zostaiy doreczone w inny sposéb.
Wniesienie odwoiania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajqcego. Odwoianie
wnosi sie wyiqcznie w formie pisemnej podajac uzasadnienia jego wniesienia, do Prezesa Zalzadu Spéiki
,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéiki z ograniczona odpowiedziainoécia w Koiobrzegu.
Odwoianie powinno wskazywaé zaskarZonq czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajqcego, ktérej zarzuca sie
niezgodnosc z przepisami Procedury, zawieraé zwiezie przedstawienie zarzutéw, okreélaé Zadanie oraz
wskazywac’: okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwoiania.
Odwoianie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwoianie Prezes Zarzqdu Spéiki moZe je uwzglednié lub odrzucié.
informacje o odrzuceniu odwoiania Zamawiajacy przesyia Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli w
postepowaniu.
0d decyzji Prezesa Zarzadu Spéiki rozstrzygajacej odwoianie nie przysiuguja dalsze érodki odwoiawcze.

Rozdzial 24: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWAMIA:
1.

2.

O rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktéry zioZyi oferte, zostanie zawiadomiony (e—mail/Iistownie)
o dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy oraz uzasadnienia wyboru) lub
o uniewaznieniu postepowania, a tak2e o Wykonawcach wykluczonych oraz o ofertach odrzuconych.
Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.p|
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Zaiacznik Nr1 do SWZ

dnia 01.2021 r
nazwa (firma) Wykonawcy

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

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja”
Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujqc do ogioszenia o rozpoczeciu postepowania na:
,,Dostawa Srodkéw Czystoéci” Postepowanie NR 11INZ12020

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w opisie przedmiotu zaméwienia: za
wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie: ..............................zi netto + 23% VAT, razem

zi brutto, (siowniez... )

LP. Wyszczegolnienie lloéé j.m. wartoéé wartoéé
netto brutto

1. Pfyn do mycia naczyr’i ,,Ludwik” 1| 330 szt
2. Gabka do mycia naczyr'l duia(5$zt w op) 190 op
3. Scierka Iniana do naczyui 20 szt
4. Piyn do rur Kret granulki 0,4kg 2 szt

5. Cerata 140x250 20 szt
6. Mleczko do czyszczenia ,,Cif" Lemon 750ml 115 szt
7. Piyn kamieri i rdza ,,Cilit"450ml 100 szt
8. Proszek do szorowania ,,Ajax” Lemon 450ml 40 szt
9. Piyn czyszczqco-dezynfekujqcy ,,Domestos” 0,75l 360 szt
10. Kostka do WC ,,Domestos" z zawieszka 360 szt
11. Komplet do WC (szczotka z podstawkq) kpl plastik 20 szt
12. Zel ,,Yplom Palemka” 1| 160 szt
13. qawice gumowe z poliakrylonitrylu (rozmiar I) 70 para

Gi-U-01 C Summitech Profesjonai
14. Wiadro metalowe 10l 4 szt
15. Wiadro plastikowe 12l budowlane 10 szt
16. Piyn do mycia szyb z rozpylaczem Ciin 0,5l 230 szt
17. Gabka do mycia okien na kiju z wyciskaczem 70cm 5 szt
18. Myjka do okien z teleskopem, uchwyt do 2m 2 szt
19. Piyn do dezynfekcji powierzchni i narzedzi VIRKON 3 szt

2003
20. Piyn do dezynfekcji powierzchni AERODESIN 1| 10 szt
21. Mydio w piynie dezynfekcyjne Si 100 szt
22. Pompka do pasty Dreumex 5 szt
23. Rekawice lateksowe jednorazowe( IOOSzt w opak) 30 op

bezpudrowe
24. Mydio w piynie SI 30 szt
25. Dozownik do mydia Merida 400ml 2 szt

26. Pasta do rak 4,2kg ,,Dreumex Special" 64 szt
27. cak kuchenny 100% celulozy,(4szt w opak.) 2 250 op
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warstwy
28. Recznik 100% baweIny, 65x45cm, gramatura snug/m2 5 szt
29. Recznik 22 4000 ztw op. zielony 4 karton
30. Proszek do prania Vizir 1,5kg biaty 8 szt
31. Zaslona prysznicowa(folia) 1,5m 9 szt
32. Piyn do mycia podlég ,,AjaX" 1| 380 szt
33. Pfyn do mycia ,,Brudpur” 1| 220 szt
34. Pasta do paneli ,,Sidolux” 750ml 30 szt
35. Scierka do podiogi biaia podwéjna 80x60cm 250 szt
36. MOP-kpl(wiadro, odciskacz, kij, kor’xcéwka Ritorto 19 kpl
37. Koficéwka do Mop BIMAC Ritorto Superwhite 100 szt

180g,dl. 25cm, do eurotrzonkéw, znormalizowany

38. Szczotka do zamiatania z wlosia 30cm 30 szt
39. Szczotka ryiowa do szorowania z kijem kpl 10 kpl
40. Szczotka ulicéwka 50cm + kij kpl 35 kpl
41. Kij drewniany do szczotki, wqcany 50 szt
42. Kij do szczotki Gardena 5550-20 5 szt
43. Szczotka zmiotka + szufelka kpl 45 kpl
44. Piyn do prania dywanéw ,,Vanish" 0,5l 5 szt
45. Odplamiacz ,,Vanish" 1| 4 szt
46. Worki do odkurzacza Zelmer Odyssey ZVC 307XT 20 op
47. Worki do odkurzacza Zelmer 829 Safbag ( po 4) 20 up
48. Worki na émieci 120l LDPEa 10( pa IDszt w rolce) 160 rolka
49. Worki na §mieci 30| LDPEa 40 (pa 40szt w rolce) 150 rolka
50. Worki na émieci 60! LDPEa 20 (pa ZOSzt w rolce) 250 rolka
51. Sciereczka uniwersalna"Super" ( po 5 szt w op) 220 op
52. Spray p/kurzowi ,,Pronto” 250ml 70 szt
53. Odéwieiacz ,,Brise” 0,3] 150 szt
54. Ods’wieiacz do samochodu(listki- 10szt w kpl) 16 kpl
55. Szczotka do mycia samochodéw Garden 5570-20 10 szt
56. Gabka duia do mycia pojazdéw 16 szt
57. Denaturat 0,5] 10 szt
58. Plyn do nablyszczania podlég Merida 10! 1 szt
59. Worki do odkurzacza BOSCH BSGL/BGI. 32500 ( po 5 op

Sszt)
60. Worki do odkurzacza Home Profesjonal 10 ( po 5 szt) 5 up
61. Ptyn do podiogi bakteriobéjczy 1| 4 szt
62. Recznik papierowy w roli szer.21cm,$rednica 13cm, 70 szt

CH. 70m, MERIDA RTB 201
63. Papier toaletowy bialy Mola Familijna 2 warstwy 8 szt 4400 szt
64. Recznik papierowy 2 warstwowy, 100m, Master 5-161 350 szt

Powsza cena uwzglednia wszystkie koszty zwiazane z realizac przedmiotu zaméwienia. w tym réwniez koszty
dostawy plzedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.
1. Oéwiadczamy. 2e zapoznaliémy sie z treécia Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia i uznajemy sie za zwiqzanych z

okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
Oéwiadczamy, 2e zawarty projekt umowy zostal przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na wyiej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Oéwiadczamy, 2e uwaiamy sie za zwiazanych niniejsza ofertq na czas 30 dni.
Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

" "'5685i;(£669'i6§65)'fi}56§~}52'6i6}{é}
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ZALACZNIK NR 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMéWIENIA

,,DOSTAWA S'RODKéW czvsroécn"
Postepowanie nr 11 /N2/ 2020

Wyszczegélnienie:
L.P. Wyszczegolnienie Ilos’é j.m.
l. Plyn do mycia naczyfi ,,Ludwik” 11 330 szt
2. Gabka do mycia naczyfi du2a(5szt w op) 190 op
3. Scierka lniana do naczyfi 20 szt
4. Plyn do rur Kret granulki 0,4kg 2 szt

5. Cerata 140x250 20 szt
6. Mleczko do czyszczenia ”Cit” Lemon 750ml 115 szt
7. Plyn kamiefi i rdza ,,Cilit”450ml 100 szt
8. Proszek do szorowania ,,Ajax” Lemon 450ml 40 szt
9. Plyn czyszczaco-dezynfekujacy ,,Domestos” 0,751 360 szt
10. Kostka do WC ,,Domestos” z zawieszka 360 szt
ll. Komplet do WC (szczotka z podstawka) kpl plastik 20 szt
12. Zel ,,Yplom Palemka” 11 160 szt
13. Rekawice gumowe z poliakrylonitrylu (rozmiar I) Gi-U-Ol 70 para

C Summitech Profesjonal
14. Wiadro metalowe 101 4 szt
1 5. Wiadro plastikowe 121 budowlane 1 0 szt
16. Plyn do mycia szyb z rozpylaczem Clin 0,51 230 szt
17. Gabka do mycia okien na kiju z wyciskaczem 70cm 5 szt
18. Myjka do okien z teleskopem, uchwyt do 2m 2 szt
19. Plyn do dezynfekcji powierzchni i narzedzi VIRKON 200g 3 szt
20. Plyn do dezynfekcji powierzchni AERODESIN 11 10 szt
21. Mydlo w plynie dezynfekcyjne 51 100 szt
22. Pompka do pasty Dreumex 5 szt
23. Rekawice lateksowe jednorazowe( IOOSzt w opak) 30 op

bezpudrowe
24. Mydlo w plynie 51 30 szt
25. Dozownik do mydla Merida 400ml 2 szt

26. Pasta do rak 4,2kg ,,Dreumex Special” 64 szt
27. Recznik kuchenny 100% celulozy,(4szt w opak.) 2 warstwy 250 op
28. Recznik 100% bawelny, 65x45cm, gramatura 500g/m2 5 szt
29. Recznik 22 4000 ztw op. zielony 4 karton
30. Proszek do prania Vizir 1,5kg bialy 8 szt
31. Zaslona prysznicowa(folia) 1,5m 9 szt
32. Plyn do mycia podlég ,,AjaX” 11 380 szt
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33. Plyn do mycia ,,Brudpur” 11 220 szt
34. Pasta do paneli ,,Sidolux” 750ml 30 szt
35. Scierka do podiogi biaia podwojna 80x600m 250 szt
36. MOP-kpl(wiadro, odciskacz, kij, koficowka Ritorto 19 kpl
37. Koficowka do Mop BIMAC Ritorto Superwhite 180g,d1. 100 szt

250m, do eurotrzonkow, znormalizowany

38. Szczotka do zamiatania z wlosia 30cm 30 szt
39. Szczotka ryZowa do szorowania z kijem kpl 10 kpl
40. Szczotka ulicowka 50cm + kij kpl 35 kpl
41. Kij drewniany do szczotki, wkregcany 50 szt
42. Kij do szczotki Gardena 5550-20 5 szt
43. Szczotka zmiotka + szufelka kpl 45 kpl
44. Piyn do prania dywanow ,,Vanish” 0,51 5 szt
45. Odplamiacz ,,Vanish” 11 4 szt
46. Worki do odkurzacza Zelmer Odyssey ZVC 307XT 20 op
47. Worki do odkurzacza Zelmer 829 Saflaag (po 4) 20 op
48. Worki na émieci 1201 LDPEa 10( p0 IOSZt w rolce) 160 rolka
49. Worki na émieci 301 LDPEa 40 (p0 4OSzt w rolce) 150 rolka
50. Worki na s'mieci 601 LDPEa 20 (p0 20szt w rolce) 250 rolka
51. Sciereczka uniwersalna”Super” ( po 5 szt w op) 220 op
52. Spray p/kurzowi ,,Pronto” 250ml 70 szt
53. Ods’wieZacz ,,Brise” 0,31 150 szt
54. OdéwieZacz do samochodu(listki— IOSzt w kpl) 16 kpl
55. Szczotka do mycia samochodéw Garden 5570-20 10 szt
56. Gabka duZa do mycia pojazdéw 16 szt
57. Denaturat 0,51 10 szt
58. Plyn do nanszczania podiég Merida 101 1 szt
59. Worki do odkurzacza BOSCH BSGL/BGL 32500 ( p0 Sszt) 5 op
60. Worki do odkurzacza Home Profesjonal 10 (po 5 szt) 5 op
61. Plyn do podlogi bakteriobojczy 11 4 szt
62. Rocznik papierowy w roli szer.2lcm,8rednica 13cm, 70 szt

d1. 70m, MERIDA RTB 201
63. Papier toaletowy bialy Mola Familijna 2 warstwy 8 szt 4400 szt
64. cznik papierowy 2 warstwowy, 100m, Master S—161 350 szt

1.Dostawa towaru wyszczegolnionego w formularzu oferty odbywaé sic; bgdzie sukcesywnie, na
koszt Wykonawcy, w fabrycznych opakowaniach, towar wniesiony do pomieszczenia wskazanego
przez Zamawiajqcego na bazie Spé1ki oraz na obiektach w Bogucinie, Korzyécienku i w Gos’cinie.
2.Zamowienie

3.2amawiajqcy nie dopuszcza asortymentu innego niz wymieniony w poniZszej tabeli.
4.0ferty naleZy sktadaé na formularzu oferty Zamawiajqcego ( za1qcznik nr 3 do SIWZ).
5.0ferta musi obejmowac’ caloéé zamowienia.

bodzie realizowane po zgloszeniu przez Zamawiajqcego e-mailem, faxem lub
telefonicznie, z podaniem rodzaju i ilos'ci towaru, w terminie do 3 dni roboczych.



M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
‘ meow: 11IN212020 Strona: 11/14

ZALACZNIK NR 3 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

OéWIADCZENlE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

,,Dostawa érodkéw Czystoéci" Postepowanie NR 11INZI2020

Oéwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu
niespelnienia warunkéw w szczegélnoéci:

1. Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzqdzfla szkody, nie wykonujac zamowienia lub wykonujqc je
nienaleZycie, a szkoda ta zosta1a stwierdzona orzeczeniem sqdu, ktére uprawomocni1o sie w okresie 3
lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogloszono upad1o§ci,
zwyjatkiem sytuacji. gdy po ogloszeniu upad1oéci dosz1o do zawarcia uk1adu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeIi uk1ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upad1ego.
Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, optat lub sk1adek na ubezpieczenia
spoieczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia,
odroczenia, roz1oZenia na raty zaleglych p1atnoéci lub wstrzymania w caioéci wykonania
decyzji WIaSCiwego organu.
Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zosta1y prawomocnie skazane za przestepstwo
pope1nione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom
oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa.
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo pope1nione w celu osiagnieoia
korzyéci matkowych, a tak2e za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzia1u w zorganizowanej
grupie albo zwiqzku majqcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego
W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy Sad nie orzekl zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groZba
kary.
Nie jesteémy powiazani kapitalowo lub osobowo z Zamawiajacym polegajqcym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spé10e,jako wspélnik spétki cywilnej lub spoiki osobowej;
b) petnieniu funkcji cz1onka organu nadzorczego lub zarzqdzajacego, prokurenta, peinomocnika.

.............,dnia ......... 01.2021 r.
(upemomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

OSWIADCZENIE
o speInieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Nawiazujqc do ogbszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

,,Dostawa érodkéw Czystoéci"
Postepowanie NR 11INZI2020

ll. Warunki udzialu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam, 2e spemiam Warunki udziaiu w postepowaniu dotyczace:

ZALACZNIK NR 4 do SW2

1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dzia%alnoéci zawodowej.
o ile wynika to z odrebnych przepiséw;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolnoéci technicznej lub zawodowej.

Miejsce i data 01.2021
podpis osoby loséb/ upowaZnionej/nych
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Umowa Nr 11/NZ/2020 - Projekt

diu r. w Koiobrzegu pomiedzy:
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Spélka z ograniczona odpowiedzialno§ciq z siedzibq
w Koiobrzegu, ul. Artyleryjska 3, wpisana do rejestru Paedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Koszalinie IX Wydziai Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000169262 Kapitaizakiadowy: 61
928
ktér

000 PLN. NIP:671-00-12-257; REGON2330263149.
a reprezentuje:

PaweI Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwany dalej Zamawiajqcym,

reprezentowanym przez :

wpisanego do IRejestru Przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy ...................... pod numerem KRS. Kapitai zakiadowy:

..P.LN / PESEL...................

zwanym dalej Wykonawca,

zostaia zawarta umowa na dostawe érodkéw czystoéci nastepujacej treéci:

§ 1.
Wykonawca sprzedaje a Zamawiajqcy nabywa dostawe SrodkOw czystoéci w rodzajach i iloéciach
okreslonych w ofercie Wykonawcy z dnia Ktéra stanowi zai. nr 1 do Umowy .

§ 2.
1. Towar wymieniony w § 1 nabywany bedzie przez Zamawiajacego w okresie 1 roku 0d dnia zawarcia

umowy.
Dostawy towaru odbywaé sie beda sukcesywnie po pisemnym zgioszeniu przez Zamawiajacego ( lub e-
mail) zapottzebowania. tj. rodzaju i iloéci towaru.
Wykonawca zrealizuje zgioszona dostawe w terminie 3 dni roboczych od dnia zgioszenia
zapotrzebowania, o ktérym mowa w pkt 2.
Przedmiot umowy realizowany bedzie sukcesywnie w okresie jej tnIvania. lloéci wymienione
w Zaiaczniku nr 1 niniejszej Umowy nie sq iloéciami do realizacji , lecz stanowia prognoze Sredniego
zapotrzebowania Zamawiajqcego.
W przypadku wystapienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowiqzuje sie dokonaé wymiany
towaru w terminie okreélonym w warunkach gwarancji. .
Zamawiajacy moZe odstapié od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminéw dostawy
lub gdy gwarant albo dajacy rekojmie nie wykonuje swoich obowiqzkéw.

§3.
Dokumentem potwierdzajacym dostawe uzgodnionej partii towaru beda faktury VAT Wykonawcy
zawierajace szczegéiowe zestawienie dostarczonego towaru — dostarczane wraz z partiq towaru.
Do koordynacji caioéci spraw zwiazanych z niniejsza umowa Zamawiajqcy wyznacza
................................... tel
Do koordynacji caioéci spraw zwiazanych z niniejsza umowa Wykonawca wyznacza

... .. tel.

§4.
Za wykonanie przedmiotu umowy okreélonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma maksymalne
wynagrodzenie w kwocie .................. + podatek od towarOw i usiug VAT = .............. (siownie :

.) zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia ktéra stanowi
zaiqcznik nr 1 do niniejszej umowy.
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Faktury VAT Wykonawcy, o ktérych mowa w § 3 pkt. 1 beda dla Zamawiajacego podstawa do
dokonywania piatnoéci za dostarczona partie towaru.
KaZdorazowo zapiata naie2noéci nastapi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie
do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiajqcego.
23 date; zapiaty naleZnoéci uwaZa sie date wysiania przelewu bankowego przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest piatnikiem VAT i upowaZnia Wykonawca do wystawienia faktury VAT bez podpisu
upowaZnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Za zwioke w zapiacie naleZnoéci wynikajacej z faktury Wykonawca jest uprawniony do Zajdania zapiaty
odsetek, w wysokoéci odsetek ustawowych.

@
9

1
9

9
.”

§ 5.
1. Strony zastrzegaja kary umowne naliczane od caiego wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w §

4 pkt. 1 i nazywanego niZej "wynagrodzeniem" w nastepujqcych wypadkach i
wysokosciach:
1.1. Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za opéZnienie w wykonanie dostaw okreélonych w § 2 ust. 3 przedmiotu umowy - w wysokoéci
2% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 4 ust. 1 za kaZda rozpoczeta dobe opéinienia,

b) za odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy - w
wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 4 ust. 1

1.2. Zamawiajacy zapiaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od umowy z przyczyn wyiacznie
zaleZnych od Zamawiajqcego - w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto okreéionego w § 4 ust. 1.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogéinych, o
ile wartoéc': zastrzeZonych kar nie pokrywa wartoéci szkody. a takZe w przypadkach dla ktOrych kar
umownych nie zastrzeZono.

3. wykonawca wyraZa zgode na dokonanie przez Zamawiajacego, potracenia kar umownych
z faktur wystawionych przez Wykonawca.

§6.
Ewentualne spory, ktére moga wyniknaé na tie wykonanie postanowier'I umowy strony podejma sie,
rozstrzygnac polubownie. W razie braku mozliwosci polubownego rozwiazania sporow boda one
rozstrzygane przez Sad Gospodarczy wiaéciwy dla Zamawiajqcego.

§7.
Wszelkie zmiany lub uzupeinienia do umowy moga nastqpic w formie aneksu do umowy, pod rygorem
niewaZnoéci.

§8.
W sprawach nie uregulowanych maja zastosowania postanowienia kodeksu cywilnego.

§ 9.
Umowe niniejszq sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym: 1 egzemplarz dla
Zamawiajqcegoi 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zaigcznik:
1. Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:


