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”Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spé1ka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kobbrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej zaméwienia

nie przekraczajacej kwoty 428.000 euro.
Nazwa postepowania: Dostawa

,,Dostawa opon do pojazdéw samochodowych". Postepowanie NR 2IN212021

Numer postgpowania: 2INZI2021

specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzi’r:

Imie i nazwisko: Monika Majewska Dnia 18.03.2021 r.
podpis: (MW (‘01mm

specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzfl pod fivzgledem technicznym:
Imiei nazwisko: Dariusz Osiecki Dnia 18.03.2021 r.

podpis: 10>.“ 1r. ;)c.»-/L\"‘-"\
specyfikacje warunkéw zaméwiéfiia zaMiE‘MziI:
Imiq i nazwisko: lwona Kazimierowska — Gtéwny Ksiegowy Dnia 18.03.2021 r.

podpis: 11% Numb WWW!»
specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzit

Imie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski - Radca Prawny F4 Dnia 18.03.2021 r.
podpis: f"

specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzil: if: / V /
Imie i nazwisko: Pawe? Hryciéw — Prezes Zarzgdy‘;sflb9{|gil=;7fl m Dnia 18.03.2021 r.

u.” \ g. . . DUMB-Q”podpis:

Pawet 73013610
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdziai 1 . ZAMAWIAJACY:

1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spélka z ograniczona odpowiedzialnoéciq,
ul. Artyieryjska 3, 78-100 Koiobrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie, NIP: 671-00-12-257, REGON:
330263149, KRS: 0000169262

2. Adres strony internetowej Zamawiajqcego: www.bip.mwik.kolobrzeg.gl
Adres e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl

4. Ogioszenie o wszczeciu postepowania oraz SWZ zostaio zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajqcego.

9°

Rozdziai 2. TRYB UDZIELENIA ZAMéWIENIA:

Zebranie ofert

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreéionych Procedura
udzielania zamowieri przez MWiK Sp. z o. o. w Koiobrzegu - Zaiacznik nr 1 do Uchwaiy Nr 134l2019 Zarzadu
Spoiki MWiK Sp. z 0.0. w Koiobizegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
,,Dostawa opon do pojazdéw samochodowych”. Postepowanie NR 2INZl2021

Rozdziai 4. INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupeinienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania bedq
przekazywane poprzez umieszczenie na stronie BIP Zamawiajacegojzaméwienia
Przed terminem skiadania ofert vonawcv winni zapoznaé sie z treéciq ewentualnych odpowiedzi Iub
wyjaénieh albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie sie z caioéciq udostepnionych dokumentéw
odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5. OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte skiada sie w formie pisemnej.
2. Peinomocnictwo do godpisania ofem winno byé doiaczone 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 byé doiqczone w oryginale Iub kopii poéwiadczonej notarialnie.
bad: przez jego wystawce.

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

OFERTA ,,Dostawa opon do pojazdéw samochodowych”.
Postepowanie NR 2INZl2021

NIE OTWIERAC PRZED 23.03.2021 r. GODZ. 13°"

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany Iub wycofaé zioZonq oferte przed uplywem terminu skiadania ofert.
5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w

rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli Wykonawca nie poiniej niz w terminie
skiadania ofert zastrzegi, 26 nie mogq one byé udostepniane.

Rozdziai 6. OFERTY CZESCIOWE:

Oferta musi obejmowaé caioéé zaméwienia, nie dopuszcza sie skiadania ofert czeéciowych.
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Rozdziai 7. OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza moZIiwoéci zioZenia oferty przewidujqcej odmienny niz okreélony w SWZ sposéb
wykonania zamowienia (oferty wariantowej).

Rozdziat 8. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKéW:

1. O udzielenie zaméwienia mogq ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy speiniaja nastepujqce warunki dotyczace:
a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dziaialnoéci lub czynnosci, jeZeii ustawy nakiadaja

obowiazek posiadania takich uprawnieri,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdziat 9. INFORMACJA o OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYCWYKONAWCY w CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALUw POSTEPOWANIU:
Wykonawca zaiaczy nastepujqce dokumenty potwierdzajqce speinienie warunkéw udziaiu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia:

Podpisany Formularz oferty — zaiacznik nr 1 do SWZ.
Wypeiniony i podpisany opis przedmiotu zaméwienia - zaiqcznik nr 2 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zaiqcznik nr 3 do SWZ.
oswiadczenie o speinieniu warunkéw udziaiu w postepowaniu — zaiqcznik nr 4 do SW2.
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
dziaialnoéci odpowiada profilowi zamowienia, a takz'e wskazujqce osoby upowaZnione do reprezentowania
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy za2ada przedstawienia oryginaiu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy
przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié wqtpliwoéci
co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajqcy nie bedzie mégi sprawdziéjej prawdziwoéci w inny sposob.

7. Zamawiajqcy moZe wezwac Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zioZyl i dokumentéw
potwierdzajqcych speinienie warunkéw udziaiu w postepowaniu, do uzupeinienia tych dokumentéw
w okreélonym terminie.
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RozdziaI 10. WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zamowienia.

Rozdzial11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

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

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawcq beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towaréw i usiug zgodna z ustawa o podatku VAT

i podatku akcyzowym.

Rozdziai 12. OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAI‘. PRZY WYBORZE
OFERTY:

Oferty speiniajace wymagania formalne okreéione w niniejszej instrukcji zioZone przez Wykonawcéw nie
podlegajacych wykluczeniu, bedq oceniane wediug poniiszych kryteriéw i wag:
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Cena brutto oferty -— 100%
W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji koncowej 1 pkt.
Sposob dokonywania oceny wg wzoru:

C = On : Cb x 100 pkt gdzie:
Cn - cena najniisza,
Cb - cena badana.

Najkorzystniejszq oferta jest oferta, kt6ra uzyska w prowadzonym postepowaniu najwioksza liczbe
punktéw.

Rozdziaj 13. WADIUM - nie jest wymagane

Rozdziaj 14. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiqzania Wykonawcy zoOna oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem
terminu skjadania ofert.

ROZDZIAI'. 15. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obsjugi Klienta ,,Miejskich Wodociqgowi Kanalizacji" Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3,

78-100 Kolobrzeg

Termin: Oferte naleZy zoyé do dnia 23.03.2021 r. do godz. 13°“

Oferty zoOne p0 terminie nie beda rozpatrywane.

Rozdziai 16. 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 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 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, jeieli:
a) nie jest zgodna z treécia SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zostala podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej zoenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji.

Rozdzial18. NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcq/ami. ktorzy
zloZyli oferty.

2. Zamawiajqcy wezwie Wykonawcéw, ktérzy ztoZyli oferty w niniejszym postepowaniu do zoenia ofert
ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy, ktérzy przystapiq do negocjacji ceny oferty. mog_a_ zoyé ofer_ty ostateczne z ceng niZszg od
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RozdziaI 19. UDZIELENIE ZAMCWIENIA:

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

2. 0 wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie
zaméwienia podajqc nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano.

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

Rozdziat 20. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1. Zamawiajqcy moZe uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kaidym etapie postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wadq uniemoiliwiajaca zawarcie waznej umowy.
3. O uniewaz'nieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajqcy zawiadamia r6wnoczeénie

wszystkich Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdziat 21. SPosoB UDZIELANIA WYJAéNIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajqcego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkow zaméwienia.

Zamawiajqcy jest obowiqzany niezwjocznie udzielié wyjaéniefi. jednak nie poiniej niz 2 dni robocze przed
uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkow
zaméwienia wptynat do Zamawiajacego nie poiniej nii do godz.24.00 w dniu, w ktorym uplywa potowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajqcy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania 2rédta
zapytania.

3. Zamawiajacy moZe w kazdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert. zmodyfikowaé treéé
specyfikacji warunkéw zamowienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP Zamawiajqcego.

4. Osoba uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sis; z Wykonawca jest pod wzgledem proceduralnym
- Monika Majewska, e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl.

5. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemniel. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocq
telefaksu uwaZa sie za ztoZone w terminie, jeZeIi ich treéé dotarta do adresata przed uptywem terminu.

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

Rozdziai 22. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:

1. Zostafy 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

zawiadamienia o wyborze oferty. O miejscu i doktadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajqcy
powiadomi niezwtocznie wybranego Wykonawce.

Rozdzia123. POUCZENIE 0 SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

1. Odwotanie przystuguje Wykonawcom, wytqcznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci Zamawiajacego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnoéci, do ktorej Zamawiajqcy jest
zobowiqzany na podstawie Procedury.

2. Odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spetnienja
warunkow udziatu w postepowaniu.

3. Odwotanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajajcego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia doreczenia
informacji o czynnoéci Zamawiajqcego stanowiqcej podstawe jego wniesienia, jeZeli zostaty przestane
faxem lub droga elektronicznq, albo w terminie 8 dni jeZeli zostaty doreczone w inny sposéb.

4. Wniesienie odwotania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
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Odwotanie wnosi sis; wyiacznie w formie pisemnej podajqc uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu Spc’fiki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spétki z ograniczona odpowiedzialnoéciq w Ko¥obrzegu.

5. Odwolanie powinno wskazywaé zaskarZona czynnosé lub zaniechanie Zamawiajqcego, ktérej zarzuca sie
niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiezie przedstawienie zarzutow, okreélac 2adanie oraz
wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwoiania.

6. Odwdanie rozstrzyga sis; w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajqcego.
7. Rozpatrujac odwolanie Prezes Zarzadu Spélki mote je uwzglednié Iub odrzucié.
8. Informacje o odrzuceniu odwo¥ania Zamawiajacy przesy#a Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli

w postepowaniu.
9. 0d decyzji Prezesa Zarzadu Spé’lki rozstrzygajacej odwo}anie nie przyshguja dalsze érodki odwoJawcze.

Rozdziai 24. OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:

1. Niezwtocznie po rozstrzygnieciu postepowania, Wykonawca, ktorego oferte wybrano do realizacji,
zostanie zawiadomiony e-mailem o dokonanym wyborze.

2. Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajqcego:
www.big.mwik.kolobrzeg.g|
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nazwa (firma) Wykonawcy

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

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

Zalqcznik Nr 1 do SWZ

dnia 03.2021 r

Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spétka z ograniczona odpowiedzialnoéciq
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kolobrzeg

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ
,,Dostawa opon do pojazdéw”. Postepowanie nr 2INZI2021

Wyszczegélnienie

L.p. Nazwa artykulu Iloéé Jaggstka Cena jednostkowa Wartoéb netto
ry netto

Opona 315/80R22.5 (pojazd
1 komunalny na osie napedowe) 8 szt.

SAVA Orjak MS, Matador DM 4

2 16.9-28 SL R4 SD 12PR Solideal 2 szt.

3 Opona 11.2R24 Taurus 2 szt.

4 Opona 215/70R1SC SAVA letnia 18 szt.

5 Opona 195/65/15 SAVA letnia 12 szt.

6 Opona 195/75R1GC SAVA letnia 4 szt.

RAZEM wartoéé netto

RAZEM VAT

RAZEM wartoéé brutto
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Zalqcznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,,Dostawa opon do pojazdéw”. Postepowanie nr 2IN212021

Przedmiotem zaméwienia jest:

L.p. Nazwa artykiuu nose Jednostka miary

1 Opona 315/80R22.5 {pojazd komunalny na osie 8 M
napedowe) SAVA Orjak MS, Matador DM 4

2 16.9-28 SL R4 SD 12PR Solideal 2 szt.

3 Opona 11.2R24 Taurus 2 szt.

4 Opona 215/70R15C (SAVA) letnia 18 szt.

5 Opona 1 95/65R1 5 (SAVA) letnia 12 szt.

6 Opona 195/75R1 BC (SAVA) letnia 4 szt

Warunki gostggowania:

1. Oferty naleZy Zbé wtcznie na formularzu. stanowiqcym zaiacznik nr1 do postepowania.
2. O wyborze decyduje najkorzystniejsza oferta cenowa.
3. Nie doguszcza Sig zmiany asommentu ani producenta.
4. Dostawy beda nastepowaé go uprzednim zioZeniu zamowienia grzez Zamawiaigcego w terminie

maksymalnie do 5 dni od daty otrzymania zaméwienia staraniem i na koszt Wykonawcy
do magazynu Zamawiajacego.

5. Piatnoéci za dostarczony towar beda nastepowaw przelewem w terminie 30 dni od dostawy towaru
i dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidbwo wystawionej faktury VAT.
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Zalacznik nr 3 do SW2

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

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

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

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW D0 WYKLUCZENIA WYKONAWCY

,,Dostawa opon do pojazdow samochodowych”. Postepowanie NR 2IN212021

Oéwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktOra reprezentujemy brak jest podstaw do wykiuczenia z powodu
niespemienia warunkéw w szczegélnoéci:

1. Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzqdzfla szkody, nie wykonujac zaméwienia Iub wykonujqc je
nienaIeZycie, a szkoda ta zostala stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnfio sie w okresie 3 lat
przed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie og¥oszono upadbéci, z wytkiem
sytuacji, gdy po og+oszeniu upadbéci dosz{o do zawarcia uk+adu zatwierdzonego prawomocnym
postanowieniem sadu, jeZeli uktad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje matku
upad§ego.
Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, opiat Iub sk%adek na ubezpieczenia
spo+eczne Iub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia,
odroczenia, rozbZenia na raty zaleg{ych pJatnoéci Iub wstrzymania w catoéci wykonania decyzji
Maéciwego organu.
Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaiy prawomocnie skazane za przestepstwo
popdnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osob
wykonujacych prace zarobkowq, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Iub inne przestgpstwo popeinione w celu osiqgniecia
kotzyéci majatkowych, a takZe za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udzia{u w zorganizowanej
grupie albo zwiazku majacych na celu pope’rnienie przestepstwa Iub przestepstwa skarbowego

. W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy Sad nie orzeki zakazu ubiegania sis; o zamowienia na
podstawie przepisow o odpowiedzialnoéci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod groiba kary.
Nie jesteémy powiazani kapitabwo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajqcym w szczegélnoéci na:
a) uczestniczeniu w Spc'fice, jako wspolnik spc’flki cywilnej Iub spotki osobowej;
b) pelnieniu funkcji cz#onka organu nadzorczego Iub zarzadzajacego, prokurenta, pemomocnika.

dnia ......... 03.2021 r.

(upemomocniony plzedshwiciol. wykonawcy)
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Zatacznik nr 4 do SWZ

nazwa (firma) Wykonawcy

Nr NIP ...................................................
nr KRS ..................................................
e-mail' ...............................................

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udzialu w postgpowaniu

Nawiazujqc do ogfoszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

,,Dostawa opon do pojazdéw samochodowych". Postepowanie NR 2INZI2021

Warunki udzialu w postepowaniu

1. Oéwiadczam, 2e moge ubiegaé sie, o udzielenie zaméwienia:

1) nie podlegam wykluczeniu.

2. Oéwiadczam, 2e spelniam Warunki udzialu w postepowaniu dotyczace:

1) kompetencji Iub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dziaialnoéci zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw,

2) sytuacji ekonomicznej Iub finansowej,
3) zdolnoéci technicznej Iub zawodowej.

............................... , dnia .........03.2021 r.

podpis osoby Iosébl upowaZnionej/ych
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Umowa nr 2INZI2021 - projekt

diu r. w Kohbrzegu pomiedzy:
.,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Spélkq z ograniczona odpowiedzialnoéciq z siedzibq w Kmobrzegu,
ul. Artyleryjska 3, wpisanq do rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie
IX Wydziai Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem: 0000169262 NIP: 671-00-12-257 REGON:
330263149, ktéra reprezentuje:

Pawel Hryciéw - Prezes Zarzadu

zwana dalej Zamawiajqcym

a

wpisanq do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy pod numerem
KRS NIP REGON .................................

reprezentowana przez :

zwana dalej Wykonawca,

lub zwani tacznie Stronami

zostafa zawarta umowa nastepujacej treéci:

{.51
W wyniku rozstrzygniecia postepowania nr 2/NZ/2021, Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
realizacji przedmiot umowy ,,Dostawa opon do pojazdéw samochodowych”. w rodzajach i iloéciach
okreélonych w opisie przedmiotu zaméwienia oraz ofercie Wykonawcy z dnia ktére stanowia
integralne zalaczniki do Umowy .

§2
Umowa zwarta jest na czas okreélony tj. do dnia 31.12.2021 r.

:F

53
. Dostawa przedmiotu zaméwienia wyszczegolnionego w § 1 umowy odbywaé sie bedzie w nastepujacy

sposob:
a) przedmiot zaméwienia dostarczany bedzie przez Wykonawca na jego wiasny koszt, w fabrycznych

opakowaniach,
b) przedmiot zaméwienia bedzie kaZdorazowo dostarczany do siedziby Zamawiajacego.
Dostawy odbywaé sie beda sukcesywnie, po uprzednim z1o'zeniu zaméwienia faxeml e~mailem przez
Zamawiajacego, w terminie do 5 dni roboczych, od daty otrzymania zaméwienia przez Wykonawce.
Iloéci wymienione w formularzu oferty nie sq iloSciami do realizacji, lecz stanowiq prognoze éredniego
zapotrzebowania Zamawiajacego.
Przyjecie zaméwienia, Wykonawca potwierdzi niezwiocznie w formie pisemnej lub faxeml e—maiiem.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomic’: osobe wymieniona w § 4 o dacie i godzinie dostawy danej partii
towaru, najpéZniej na jeden dzier’l przed dostawq.

§4
Do koordynacji spraw zwiqzanych z niniejsza umowa Zamawiajqcy wyznacza p. Zbigniewa Horbaczewskiego
telefon komérkowy: 601 411 474.
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§5
.Wysokoéé wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia okreélonego w §1 wynosi:

.......................netto + VAT= zl brutto (siownie: ),
zgodnie z ofertq Wykonawcy z dnia.. ...

. Faktury Wykonawcy. wystawione po kazdej dostawie bodq dla Zamawiajacego podstawa do dokonania
piatnoéci 2a partie towaru.

. KaZdorazowa zapiata naleinoéci nastapi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie
do 30 dni od dostawy towaru i dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury.

. Za date zapiaty naleZnoéci uwaZa sie date wysiania przelewu bankowego przez Zamawiajacego.

. Za zwioke w zapiacie naleZnoéci wynikajacej z faktury Wykonawca jest uprawniony do Zadania zapiaty
odsetek, w wysokoéci odsetek ustawowych.

§ 6
. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesiecy, liczonej od

dnia dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiajacego.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytuiu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace wartoéc

uZytkowq. technicznq dostarczonego przedmiotu umowy.
. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiqzany do bezpiatnego usuwania zaistniaiych wad

w terminie 2 dni od momentu zgioszenia usterki/wady.
. Za moment zgioszenia usterki/wady uwaZa sie dzier'I wysiania: e-mail, do Wykonawcy
. Naprawa w okresie tnIvania gwarancji wydiuZy okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich

naprawy.

§ 7
. Strony zastrzegaja kary umowne naiiczane od wynagrodzenia brutto okreélonego w § 5 pkt. 1

w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:
1) Wykonawca zapiaci Zamawiajqcemu kare umowna:
a) za opéinienie w zrealizowaniu poszczegélnej dostawy - w wysokoéci 2% wynagrodzenia umownego

brutto za kaZda rozpoczetq dobe opéinienia, liczonq od terminu o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy.
b) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy w wysokoéci 10% wynagrodzenia

umownego brutto
c) za przekroczenie terminu w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, liczone od dnia wyznaczonego na ich usuniecie.
2) Zamawiajacy zapiaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od umowy z przyczyn zaleZnych od

Zamawiajacego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogélnych. o ile

wanoéé zastrzezonych kar nie pokrywa waItoéci szkody, a takZe w przypadkach dla ktbrych kar umownych
nie zastrzeZono.

. Wykonawca wyra2a zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych, z faktur wystawianych
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Laczna wanoéé wszystkich kar umownych nie m02e przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego brutto.
§8

Ewentualne spory rozstrzygaé bedzie Sad Gospodarczy wiaéciwy dla Zamawiajacego.

<59
1. Wszelkie zmiany lub uzupeinienia do umowy wymagaja formy pisemnej i mogq nastapié w formie aneksu

do umowy, pod rygorem niewatnoéci z zastrzeieniem pkt.2.
2. Strony pod rygorem niewaZnoéci nie moga zmieniaé postanowien niniejszej umowy niekorzystnych dla

Zamawiajacego, jeieli przy ich uwzglednieniu naIeZaioby zmienié treéé oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba 2e koniecznoéé wprowadzenia takiej zmiany wynika z okolicznoéci,
ktérych nie moZna byio pIzewidzieé w chwili zawarcia umowy.
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§ 1 0
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majq zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§ 11
Umowe sporzqdzono w dwéch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kaZdej ze stron.

Zaficzniki:

1. Opis przedmiotu zaméwienia.
2. Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:


