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

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej zaméwienia

nie przekraczajqcej kwoty 428.000 euro.
Nazwa postepowania: Dostawa

,,Dostawa opon do pojazdéw samochodowych”. Postepowanie NR GINZIZOZ1

Numer postepowania: GINZIZOZ1
specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:
Imie i nazwisko: Janusz Kubek Dnia 06.08 2021 r.

tww 5/]
specyfikacje warunkéw zamowienia zatwierdzii pod wzgledem technicznym:
lmie'I nazwisko: Zbigniew Horbaczeski Dnia 06.08.2021 r.

specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:
Imie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy nia .....08.2021 r.

podpis:

specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: V /
Imie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski - Radca Prawny [1” j: (9&2 [02,4

podpis: 1/), /
specyfikacjg warunkéw zamc'Iwienia zatwierdzii: l/I/
lmie'I nazwisko: Pawei Hryciéw— Prezes Zarzadu S Aéikij

‘nI‘II'. '7ES Z A R
I l\L4l—dpodpis: MWIK 59-1 0 o Mobrzagu

Pawfi‘yflidw
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdziai 1. ZAMAWIAJACY:

1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spdika z ograniczonq odpowiedzialnoéciq,
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie, NIP: 671-00-12-257, REGON:
330263149. KRS: 0000169262
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°
!”

Rozdzial 2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:
Zebranie ofert

Postepowanie o udzielenie powy252ego zamowienia prowadzone jest na zasadach okreélonych Procedure}
udzielania zaméwier’i przez MWiK Sp. z o. o. w Koiobrzegu - Zaiacznik nr 1 do Uchwaiy Nr 134/2019 Zarzqdu
Spéiki MWiK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdziai 3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
,,Dostawa opon do pojazdéw samochodowych". Postepowanie NR 61N212021

Rozdzial 4. INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelki'e ewentualne modyfikacje, uzupeinienia i wyjaénienia treSci specyfikacji w toku postepowania bedq
przekazywane poprzez umieszczenie na stronie BIP Zamawiajacegojzamowienia
Przed terminem skiadania ofert Wykonawcx winni zapoznaé sie z treScia ewentualnych odpowiedzi lub
wyjaénien 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 godgisania oferty winno byé doiaczone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokumentow zaiaczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaSwiadczenia o wpisie do ewidencji dziaialnoéci
gospodarczej). Peinomocnictwo winno byo doiqczone w oryginaie iub kopii poéwiadczonej notarialnie,
bad: przez jego wystawce.

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

OFERTA ,,Dostawa opon do pojazdéw samochodo‘wych”;
' Postepowanie NR 6!NZI2021

NIE OTWIERAC PRZED ..f.}08.2021 r. GODZ. 13°”

:P‘ Wykonawca m02e wprowadzié zmiany iub wycofac’: zioZonq oferte przed upiywem terminu skiadania ofert.
5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wytkiem informacji stanowiqcych tajemnice przedsiebiorstwa w

rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. jeZeli Wykonawca nie pOZniej niz w terminie
skiadania ofert zastrzegi, 2e nie mega one byc’; udostepniane.

Rozdzial s. OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowac': caioéé zaméwienia, nie dopuszcza sie s_kiadania ofert czeéciowych.
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Rozdzial 7. OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza moiliwoéci zioZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreéiony w SWZ sposOb
wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

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

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie. Wykonawcy, ktérzy speiniaja nastepujqce warunki dotyczace:
a) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziaialnoéci lub czynnoéci, jeieii ustawy nakiadaja

obowiazek posiadania takich uprawnien,
b) posiadania wiedzy idoéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej .

Rozdzial 9. INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH. JAKIE MAJA pOSTARCZYé
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU:

Wykonawca zaiqczy nastepujace dokumenty potwierdzajace speinienie warunkow udziaiu, w postepowaniu
o udzielenie zamowienia:

1. Podpisany Formularz oferty — zaiacznik nr 1 do SW2.
2. Wypeinionyi podpisany opis przedmiotu zamowienia - zaiqcznik nr 2 do SW2.
3. Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zaiacznik nr 3 do SW2.
4. O$wiadczenie o speinieniu warunkéw udziaiu w postepowaniu — zaiqcznik nr 4 do SW2.
5. Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaiainoSci gospodarczej

potwierdzajqce prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym istwierdzajqce, 2e zakres jego
dziaiainoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a takZe wskazujace osoby upowaZnione do reprezentowania
Wykonawcy.

6. Zamawiajqcy za'zada pizedstawienia oryginaiu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy
przedstawiona przez Wykonawce. kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié wqtpliwoéci
co do jej pradiwoéci. a Zamawiajacy nie bedzie magi sprawdziéjej prawdziwoéci w inny s-poséb.

7. Zamawiajacy moZe wezwac Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zioZyli dokumentow
potwierdzajacych speinienie warunkéw udziaiu w postepowaniu, do uzupeinienia tych dokumentéw
w okreélonym terminie.

Rozdzial 10. WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Cena winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja zamowienia, w tym
dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawca bedq prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawkg podatku VAT od towardw i usiug zgodnq z ustawq o podatku VAT

i podatku akcyzowym.

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

Oferty speiniajace wymagania formaine okreSione w niniejszej instrukcji zioZone przez Wykonawcéw nie
podiegajacych wykluczeniu, beda oceniane wediug poniZszych kryteriéw i wag:
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Gena brutto oferty — 100%
W tym kryterium Oferta mote uzyskac': max. 100 pu-nktéw
1 % odpowiada punktacji koficowej 1 pkt.
Sposob dokonywania oceny wg wzoru:

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

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

Rozdziat 13. WADIUM - nie jest wymagane

Rozdziat 14. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy ztoZonq oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL 15. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: Pocztal Punkt Obslugi Klienta ,,Miejskich Wodociqgéw i Kanalizacji” Sp. z 0.0. ui. Artyleryjska 3,

78-100 Kotobrzeg

Termin: Oferte nalety ztoZyé do dnia ....4.33....08.2021 r. do godz. 13°”

Oferty zloZone po terminie nie bedq rozpatrywane.

Rozdziat 16. SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.

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

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego polega na: sprawdzeniu oferty przed
otwarciem, czy nie zostaty uszkodzone, wycofane Iub zamienione.

2. Komisja Przetargowa przystepuje do czeSci posiedzenia w trakcie, ktérego cztonkowie Komisji dokonujaj
oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami okreélonymi opisie przedmiotu
zaméwienia i speoyfikacji.

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

4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeIi:
a) nie jest zgod na 2 treécia SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zostata podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej ztozenie 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
ztoZyli oferty.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktérzy ztOZyli oferty w niniejszym postepowaniu do ztoZenia ofert
ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy, ktérzy przystqpia do negocjacji ceny oferty. Egg zto'zvc': ofertv ostateczne z cena niZszg od
ceny piemotnei. '
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Rozdziai 19. UDZIELENIE ZAMéWIENIA:

1.

2.

3.

Zamawiajacy udzieli zamo'wienia Wykonawcy. ktorego oferta bedzie przedstawiaia najkorzystniejszy bilans
z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
0 wyborze oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezwiocznie Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie o udzielenie
zamowienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano.
Zamawiajalcyr zastrzega sobie prawo do modyfikacji treSci umowy, wynikajqcej z treéci wybranej oferty.

Rozdziat 20. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1.
2.
3.

Zamawiajacy m02e uniewaZnié postepowanie, bez podania plzyczyn. na kaZdym etapie postepowania.
Gdy postepowanie obarczone jest wade uniemozliwiajaca zawarcie waz'nej umowy.
O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia rownoczeSnie
wszystkich Wykonawcow, ktérzy ub'iegali sie o udzielenie-zaméwienia.

Rozdzial 21. SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SW2:
1. \Nykonawca m02e zwrécic sie do Zamawiajacego. o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkow zaméwienia.

Zamawiajqcy jest obowiazany niezwiocznie udzielié wyjaénien, jednak nie pOiniej hi: 2 dni robocze przed
upiywem terminu skiadania ofert. pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkow
zaméwienia wpiynai do Zamawiajacego nie poiniej niz do godz.24.00 w dniu, w ktérym upiywa poiowa
wyznaczonego terminu skiadania ofert.

. Zamawiajqcy jednoczeénie umieszcza jej treSé na stronie internetowej BIPI bez ujawniania 2r6dia
zapytania.
Zamawiajacy m02e w kazdym czasie, przed upiywem terminu do skiadania ofert, zmodyfikowaé treéc’:
speoyfikacji warunkow zaméwienia. Dokonanaj w ten sposob modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP Zamawiajqoego.
Osoba uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem proceduralnym
— e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl.

.Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Za'mawiajqcy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemniel. OSwiadczenia. wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca
teiefaksu uwaia sie za zioione w terminie, jeZeii ich treéé dotaria do adresata przed uplywem terminu.

. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przesianie doiaczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZnionq
do reprezentowania Wykonawoy lub Zamawiajacego.

Rozdzia122. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:

1.
'2.

Zostaiy okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. 0 miejscu i dokiadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajqcy
powiadomi niezwiocznie wybranego Wykonawce.

Rozdzial 23. POUCZENIE 0 3RODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

1. Odwoianie plzysiuguje Wykonawcom, wyiacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci Zanjlawiajqcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub‘ zaniechania ozynnoéci, do ktorej Zamawiajacy jest
zobowiazany na podstawie Procedury.

. Odwoianie przysiuguje wyiacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny speinienia
warunkéw udziaiu w postepowaniu.

. Odwoianie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia doreczenia
informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeli zostaiy przesiane
faxem iub drogq elektroniczna, albo w terminie 8 dni jeZeli zostaiy doreczone w inny sposéb.

. Wniesienie odwoiania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajajcego.
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9.

Odwmanie wnosi sie wacznie w formie pisemnej podajqc uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu SpéJki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spélki z ograniczona odpowiedzialnoécia w Kdobrzegu.
Odwolanie powinno wskazywaé zaskamonq czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej zarzuca sie
niezgodnoéc': z przepisami Procedury, zawierac': zwiez+e przedstawienie zarzutéw, okreélac 2adanfe oraz
wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwoiania.
Odwo+anie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwo+anie Prezes Zarzadu Spémi mOZe je uwzglednié lub odrzucié.
lnformacje o odrzuceniu odwdania Zamawiajqcy przesyia Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
Od decyzji Prezesa Zarzadu Spdki rozstrzygajqcej odwmanie nie przys+uguja1 dalsze érodki odwmawcze.

Rozdzial 24. OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:

1.

2.

Niezwlocznie po rozstrzygnieciu postepowania, Wykonawca, ktérego oferte wybrano do realizacji,
zostanie zawiadomiony e-mailem o dokonanym wyborze.
Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajqcego:
www.bip.mwik.kolobrzeg.9l
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Zaiqcznik Nr1 do SWZ

dnia 08.2021 r

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

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

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

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

Miejskie Wodociqgi 1‘ Kanalizacja”
Spélka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kolobrzeg

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ
,,Dostawa opon do pojazdéw samochodowych”. Postepowanie nr SINZI2021

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zamdwienia, okreélonego w szczegélowym opisie zaméwienia za
wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

zi netto + VAT = 2% brutto
(sbwnie:............ ..........)
Termin wykonania dostawy do dnia...
Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie ze specyfikac warunkéw zamowienia i uznajemy sie za zwiazanychz okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
OSwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potlzebne dla zrealizowania przedmiotu zamowieniaOéwiadczamy, 2e zawarty projekt umowy zosta# przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie. wprzypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyZej wymienionych warunkach w miejscu iterminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Mszczegélnienie

5"
P!

”

cena Jedn warm“ nettoI.p. Nazwa artykuiu Ilos'é Jednostka many

1 2 3 4

1 Opona 315/80R22.5 (pojazd komunalny na osie napedowe} SAVA 12 szt
Orjak MS, Matador DM 4 '

Opona 295/80R22.5 (pojazd komunalny na osie kierowane) Matador
2 tub SAVA 2 szt

3 OPONY 12-165 MITAS BIG BOY 147A3 14PR TL 12R16.5 2 szt.

Zaiacznikami do niniejszej oferty sq:

' " ' 'BSéBi'éSéSbi}'ié's'ééi'fifiéédééfiiBHé}
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Zahcznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,.Dostawa opon do pojazdéw samochodowych”. Postopowanie nr 61N212021

Przedmiotem zamdwienia jest:

DOSTAWA OPON DO POJAZDOW I SPRZETU
Wyszczegolnienie

Jedn

Nazwa artykuiu lloéé git
mia

2 3 4
Opona 315/80R22.5 (pojazd komunalny

na osie napadowe) SAVA Orjak MS, 12 szt.
Matador DM 4

Opona 295lBOR22.5 (pojazd komunalny 2 szt
na osie kierowane) Matador lub SAVA

OPONY 12-16.5 MITAS BIG BOY 2 szt
147A3 14PR TL 12R16.5 '

Warunki postgpowania:

1.
2
3.
4

Oferty naleZy 2&02yé wy+acznie na formularzu, stanowiacym zaiacznik nr 1 do postepowania.
. 0 wyborze decyduje najkorzystniejsza oferta cenowa.

Nie dopuszcza Sig zmianyg asoflmentu ani producenta.
. Dostawy beda nastepowac go uprzednim 2+02eniu zamowienia Qrzez Zamawiaiacego w terminie

maksymalnie do 5 dni od daty podpisania umowy i na koszt Wykonawcy
do magazynu Zamawiajacego.
P+atnoSci za dostarczony towar beda nastepowaly przelewem w terminie 30 dni od dostawy towaru
i dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawid¥owo wystawionej faktury VAT.
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

nazwa (firma) Wykonawcy

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

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW D0 WYKLUCZENIA WYKONAWCY

,,Dostawa opon do pojazdéw samochodowych". Postepowanie NR 6INZ!2021

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

1. Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzadzfla szkody. nie wykonujac zamowienia lub wykonujac je
nienaleZycie, a szkoda ta zosta+a stwierdzona orzeczeniem sadu, ktore uprawomocniio sie w okresie 3 lat
Drzed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy, ktOrq reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie og+oszono upadbsci, z wytkiem
sytuacji, gdy po og+oszeniu upad+osci dosz+o do zawarcia uk+adu zatwierdzonego prawomocnym
postanowieniem sadu. jeZeIi uk+ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje matku
upad¥ego.
Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkow, op#at lub skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia,
odroczenia, roz¥oZenia na raty zaleg{ych platnoéci lub wstrzymania w calosci wykonania decyzji
wiaéciwego organu.
Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaw prawomocnie skazane za przestopstwo
popemione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia. przestepstwo przeciwko prawom osob
wykonujacych prace; zarobkowa. przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popeinione w celu osiqgniecia
korzyéci majatkowych, a tak2e za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej
grupie albo zwiqzku majacych na celu popeinienie plzestepshnra lub przestepstwa skarbowego
W stosunku do Firmy, ktOra reprezentujemy Sad nie orzeki zakazu ubiegania sie o zamowienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod groibq kary.

. Nie jesteémy powiqzani kapita+owo lub osobowo z Zamawiajacym polegajacym w szczegolnoSci na:
a) uczestniczeniu w Spékte, jako wspélnik sptflki cywilnej lub spflki osobowej;
b) pemieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajacego. prokurenta, peinomocnika.

............................... , dnia .........08.2021 r.

(upelnomocnio'n; przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

nazwa (firma) Wykonawcy

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu

Nawiazujac do og’roszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

,,Dostawa opon do pojazdéw samochodowych". Postepowanie NR BINZI2021

Warunki udziaIu w postepowaniu

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

1) nie podlegam wykluczeniu.

2. oswiadczam. 2e spelniam Warunki udziam w postepowaniu dotyczqce:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreélonej dziatalnoéci zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw.

2) sytuacji ekonomicznej luh finansowej,
3) zdolnoéci technicznej lub zawodowej.

dnia ......... 08.2021 r.

' " 'pééiéi's' 'o'sA'b} Léééi'dQfiéfiihéjififi ' "
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Umowa nr SINZIZOZ‘I - projekt

W dniu r. w Koiobrzegu pomiedzy:
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Spéikq z ograniczona odpowiedzialnoéciq z siedzibq w Koiobrzegu,
ul. Artyleryjska 3, wpisanq do rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie
IX Wydziai Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000169262 NIP: 671-00—12-257 REGON:
330263149, ktéra reprezentuje:

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzqdu

zwana dalej Zamawiajqcym

a

wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy ...................... pod numerem
KRS NIP REGON .................................

reprezentowana przez :

zwana daiej Wykonawca.

lub zwani iqcznie Stronami

zosta+a zawarta umowa nastepujqcej treéci:

§ 1
W wyriiku rOZStrzygniocia postepowania, Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do reaiizacji przedmiot
umowy, dostawa opon do pojazdow samochodowych w rodzajach i iloéciach okreélonych w opisie przedmiotu
zaméwienia oraz ofercie Wykonawcy z dnia ., ktore stanowia integralne zaiaczniki do Umowy .

§ 2
Umowa zwarta jest na czas okreSIonyr tj. do dnia 30.10.2021 r.

§ 3
1. Dostawa przedmiotu zamowienia wyszczegélnionego w § 1 umowy odbywac sie bedzie w nastepujacy

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

opakowaniach,
b) przedmiot zaméwienia bedzie kazdorazowo dostarczany do siedziby Zamawiajqcego.

2. Dostawy odbywaé sie beda po uprzednim zioZeniu zamowienia faxeml e-mailem przez Zamawiajqcego. w
terminie do 5 dni roboczych.

3. lloéci wymienione w formularzu oferty nie sq iloéciami do realizacji, lecz stanowiq prognoze Sredniego
zapotrzebowania Zamawiajacego.
Przyjocie zaméwienia, Wykonawca potwierdzi niezwiocznie w formie pisemnej lub faxeml e-maiiem.

5. .Wykonawca zobowiqzany jest powiadomié osobe wymieniona w § 4 o dacie i godzinie dostawy danej partii
iowaru. najpoZniej na jeden dzien przed dostawa.

§ 4
Do koordynacji spraw zwiazanych z niniejszq umowa Zamawiajacy wyznacza p. Zbigniewa Horbaczewskiego
telefon komérkowy: 601 411 474.

P
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§5
1. Wysokoéé wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia okreélonego w §1 wynosi:

........................... zl brutto (stownie: ) zgodnie z ofertq
Wykonawcy z dnia

2. Faktury Wykonawcy, wystawione po kazdej dostawie, bodq dla Zamawiajacego podstawa do dokonania
ptatnoSci za partio towaru.

3. KaZdorazowa zaplata naIeZnoSci nastapi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie
do 30 dni od dostawy towaru i dostarczenia do siedziby Zamawiajqcego prawid’rowo wystawionej faktury.

4. Za date zaptaty naleZnoSci uwaZa sie date wystania przelewu bankowego przez Zamawiajacego.
5. 2a zw’roke w zaptacie nale2noéci wynikajqcej z faktury Wykonawca jest uprawniony do 2adania zaptaty

odsetek, w wysokoéci odsetek ustawowych.

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

dnia dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiajacego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéc’: z tytu+u gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace wartoéé

uzytkowq, techniczna dostarczonego przedmiotu umowy.
3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiqzany do bezptatnego usuwania zaistniatych wad

w terminie 2 dni 0d momentu zg’roszenia usterkilwady.
'4. Za moment zgtoszenia usterkilwady uwaza sie dziefi wystania: e-mail, do Wykonawcy
5. Naprawa w okresie tnNania gwarancji wydtuiy okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich

naprawy.

§ 7
1. Strony zastrzegajq kary umowne naliczane od wynagrodzenia brutto okreélonego w § 5 pkt. 1

w nastopujacych wypadkach i wysokoéciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kart: umowna:
a) za zwloke w zrealizowaniu dostawy - w wysokoéci 2% wynagrodzenia umownego brutto za kaq

rozpoczeta dobe zwtoki, 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
0) 2a przekroczenie terminu w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

w wysokoSci 0.2% wynagrodzenia umownego brutto, liczone od dnia wyznaczonego na ich usuniecie.
2) Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kare umowne¢ za odstqpienie od umowy z przyczyn zaleZnych od

Zamawiajacego w wysokoSci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych, o ile

wartoéé zastnzeionych kar nie pokrywa wartoéci szkody, a takZe w przypadkach dla ktOrych kar umownych
nie zastrzeZono.

3. Wykonawca wyraZa zgode na potracenie przez Zamawiajqcego kar umownych, z faktur wystawianych
przez Wykonawce era: 2 zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

4. czna wartoSé wszystkich kar umownych nie moZe przekroczyc': 50% wynagrodzenia umownego brutto.

§ 8
Ewentualne spory rozstrzygac bedzie Sad Gospodarczy wtaéciwy dla Zamawiajacego.

§ 9
1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia do umowy wymagajq formy pisemnej i mogq nastapié w formie aneksu

do umowy, pod rygorem niewaZnOSCi z zastrzeZeniem pkt.2.
2. Strony pod rygorem niewaZnoéci nie mega zmieniaé postanowiefi niniejszej umowy niekorzystnych dla

Zamawiajqcego, jeZeIi przy ich uwzglednieniu naleZatoby zmienié treéé oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba 2e koniecznoéé wprowadzenia takiej zmiany wynika z okolicznoéci,
ktdrych nie moZna byte przewidzieé w chwi1i zawarcia umowy.
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§ 10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majq zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§ 11
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kaZdej ze stron.

Zalgczniki:

1. Opis przedmiotu zaméwienia.
2. Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




