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

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMéWIENIA
Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej zaméwienia

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

,.Dostawa opon zimowych do pojazdéw dostawczych".

Numer postepowania: 7INZI2021

2. specyfikacje; warunkéw zaméwienia sporzadzii:
Imie i nazwisko: Monika Majewska Dnia 03.09.2021 r.

Podpis: \IAQAW .
3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii pod wzgledem téchnicznym:

Imie i nazwisko: Zbigniew Horbaczewski Dnia 9%:092021 r.

.flfl/Wza/su
4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:

Imig i nazwisko: iwona Kazimierowska - Giéwny Ksiegowy Dniafi..09.2021 r.
podpis: A

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwiergzii: , / / _. /"
lmie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski— Radca mg? a ymwu‘ Dnia5€.09.2021 r.

Podpis: aha?” swgwskz‘
6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: ///

ImiQ i nazwisko: Pawei Hryciéw — Prezes Zarzqdu S’péiki. .. 1 h ”BEE“...09.2021 r.

podnis= aim-i: .3.L‘i<siéiir‘zé&
19%:H1ycio’w
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1. ZAMAWIAJACY:
1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spétka z ogra‘niczona odpowiedzialnoéciq,

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Ko10brzeg. wojewédztwo zachodniopomorskie. NIP: 671-00-12-257, REGON:
330263149, KRS: 0000169262

2. Adres strony internetowej Zamawiajqcego: www.big.mwik.kolobrzeg.9l
3. Adres e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl

Og1oszenie o wszczeciu postepowania oraz SWZ zosta1o zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajqcego.

Rozdzial 2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:
Zebranie ofert

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych Procedurq
udzielania zaméwiefi przez MVWK Sp. z o. o. w Ko1obrzegu - Zahcznik nr 1 do Uchwa1y Nr 134/2019 Zarzqdu
Spaki MWiK Sp. z 0.0. w Ko10blzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdziai 3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
,,Dostawa opon zimowych do pojazdéw dostawczych”. Postepowanie nr 7INZI2021

Rozdzial 4. INFORMACJE OGOLNE 0 POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje. uzupe1nienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w tokur postepowania beda
przekazywane poprzez umieszczenie na stronie BIP Zamawiajqcego./zaméwienia
Przed terminem sk1adania ofert vonawcv winni zapoznaé sie z treécia ewentualnych odpowiedzi lub
wyjaénien albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie sie z ca1oécia udostQpnionych dokumento’w
odpowiada Wykonawca.

Rozdziat 5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sktada sie w formie pisemnej.
2. Pemomocnictwo do godgisania oferty winno byé do1aczone do oferty. o ile nie wynika z innych dokumentow

za’taczonych do oferty (np. z odpisu z KRS. zaéwiadczenia o wpisie do ewidencjidzia1alnoéci gospodarczej).
Pemomocnictwo winno byé do1aczone w oryginale Iub kopii poéwiadczonej notarialnie, bad: przez jego
wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferto w zamknietej kopercie, ktéra bedzie zaadresowana: Inazwa i adres
Zamawiajacego/ oraz bedzie posiadaé nastepujace oznaczenie:

P

,,Dostawa opon zimowych do pojazdéw dostawczych”.
Postepowanie nr 7INZI2021

NIE OTWIERAC PRZED ......09.2021 r. GODZ. 130°

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany Iub wycofaé zioZonq oferte przed up1ywem terminu sktadania ofert.
Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wytkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli Wykonawca nie poiniej n12 w terminie
sk1adania ofert zastrzegh 2e nie mogq one byé udostepniane.

Rozdziat 6. OFERTY czaécuowe:
Oferta musi obejmowaé caloéé zaméwienia. nie dopuszcza sie sk1adania ofert czeéciowych.

Rozdzial 7. OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajacy nie dopuszcza moiliwoéci zioZenia oferty przewidujqcej odmienny ni2 okres'slony w SWZ sposob
wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdziai 8. OPIS WARUNKpW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEtNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia mogq ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spe’miaja nastepujace warunki dotyczace:

S"
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a) posiadania uprawnier'I do wykonywania okreélonej dzia’talnoéci lub czynnoéci. jeZeIi ustawy nakiadaja
obowiazek posiadania takich uprawnier'I,

b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej ifinansowej.

Rozdzial 9. INFORMACJA O OSWIADCZENIACH l QOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

Wykonawca za+aczy nastepujqce dokumenty potwierdzajqce spemienie warunkdw udzia+u w postepowaniu
o udzielenie zamowienia:

1. Podpisany Formularz oferty — zacznik nr 1 do SW2.
2. Wypemiony i podpisany opis przedmiotu zaméwienia — zatacznik nr 2 do SW2.
3. Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy za1acznik nr 3 do SW2.
4. Oéwiadczenie o spelnieniu warunkow udzia1u w postepowaniu - za1acznik nr 4 do SW2.
5. Aktualny odpis z w1aéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia’talnoéci gospodarczej

potwierdzajqce prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym i stwierdzajace, Ze zakres jego
dzia1alnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a takZe wskazujqce osoby upowaZnione do reprezentowania
Wykonawcy.

6. Zamawiajqcy zada przedstawienia oryginaiu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy
przedstawiona przez Wykonawce. kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié watpliwoéci
co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajqcy nie bedzie m6g+ sprawdziéjej prawdziwoéci w inny sposéb.

7. Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie z1oZy|i dokumentéw
potwierdzajqcych spemienie warunkéw udzia+u w postepowaniu, do uzupemienia tych dokumentéw
w okreélonym terminie.

Rozclzia! 1o. WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPGLNIE:
Wykonawcy mogq wspélnie ubiegaé sing O udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja zaméwienia, w tym

dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. \Nykonawcy powinni zastosowac': stawke podatku VAT od towardw i us1ug zgodna z ustawq o podatku VAT

i podatku akcyzowym.

Rozdzial 12. OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY:
Oferty speiniajqce wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zbZone przez Wykonawcow nie
podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wed+ug poniZszych kryteriéw i wag:
Cena brutto oferty — 100%
W tym kryterium oferta moze uzyskac’: max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji kohcowej 1 pkt.
Sposéb dokonywania oceny wg wzoru:

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

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

Rozdzial 13. WADIUM - nie jest wymagane

Rozdzial 14. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy 21020na oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem
terminu skiadania ofert.
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ROZDZIAI‘. 15. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obsjugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéwi Kanalizacji” Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3,
78-100 Kotobrzeg

Termin: Oferte nalezy zioZyé do dnia ....09.2021 r. do godz. 13‘m

Oferty z’rozone po terminie nie beds rozpatrywane.

Rozdzial 16. SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajajcego.

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

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

2. Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego czjonkowie Komisji dokonujaj
oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodno'sci z warunkami okreélonymi opisie przedmiotu
zamowienia i specyfikacji.

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

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

konkurencji.

Rozdziat 18. NEGOCJACJE ZAMéWIENIA:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawca/ami. ktérzy
zoyli ofeIty.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktérzy zoyli Oferty w niniejszym postepowaniu do zoenia ofert
ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy, ktorzy przystqpia do negocjacji ceny Oferty, mogg zoyé ofefy ostateczne z ceng niZszg od

Rozdzia! 19. UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

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

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

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do modyfikacji tresci umowy. wynikajacej z tresci wybranej oferty.

Rozdziai 20. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1. Zamawiajacy moZe uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na ka2dym etapie postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wade uniemoZliwiajacq zawarcie wainej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajqcy zawiadamia rOwnoczeSnie

wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzia121. SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw zaméwienia.

Zamawiajqcy jest obowiazany niezwiocznie udzielic wyjasniel‘l. jednak nie pOZniej niz 2 dni robocze przed
upiem terminu skjadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjasnienie treéci specyfikacji warunkéw
zaméwienia iynejj do Zamawiajacego nie p62niej niz do godz.15:00 w dniu. w ktérym upia pojowa
wyznaczonego terminu skjadania ofert.

2. Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania Zréd1a zapytania.
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Zamawiajqcy moZe w kaZdym czasie, przed up1‘ywem terminu do sk’ladania ofert. zmodyfikowaé treéé
specyfikacji warunkow zaméwienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie internetowej
BIP Zamawiajacego.
Kontakt pod wzgledem proceduralnym — e-mail: przetargi@mwik.ko|obrzeg.pl.
Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazujq
e-maillpisemniel. Uznaje sie je 2a z+oZone w terminie, jeZeli ich treéé dotan‘a do adresata przed upfywem
terminu sk%adania ofert.
Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przeslanie doiqczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZniona
do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzial 22. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1.
2.

Zostaw okreélone w projekcie umowy i opisie pizedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. 0 miejscu i dokJadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy powiadomi
niezwtocznie wybranego Wykonawce.

Rozdzial 23. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

1.

F”

7.
8.

9.

0dwo+anie przys+uguje Wykonawcom, wy#acznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci Zamawiajacego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoSci. do ktérej Zamawiajacy jest
zobowiqzany na podstawie Procedury.
Odwdanie przyswguje wy+acznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spemienia warunkdw
udziaiu w postepowaniu.

. Odwoianie wnosi sie do Kierownika Zamawiajqcego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia doreczenia
informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienie, jeZeli zostaéy przes{ane
faxem lub droga elektronicznq, albo w terminie 8 dni jeZeli zostaw doreczone w inny sposob.

.Wniesienie odwdania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajqcego.
Odwmanie wnosi sie wy’tacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienie, do Prezesa
Zarzqdu Spo+ki ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Spé¥ki z ograniczona odpowiedzialnoécia w Kobbrzegu.
Odwoianie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoéé lub zaniechania Zamawiajqcego, ktorej zarzuca sie
niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawierac zwiez¥e przedstawienie zarzutéw, okreélaé 2qdanie oraz
wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwo’tania.
Odwo¥anie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienie do Zamawiajacego.
Rozpatrujqc odwolanie Prezes Zarzqdu SpOJki moie je uwzglednié lub odrzucié.
Informacje o odrzuceniu odwo#ania Zamawiajqcy przesy’ta Wykonawcom. ktOrzy uczestniczyli
w postepowaniu.
0d decyzji Prezesa Zarzadu Spoiki rozstrzygajqcej odwmanie nie przsugujq dalsze érodki odwo{awcze.

Rozdzial 24. OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:

1.

2.

Niezwtocznie po rozstrzygnieciu postepowania, Wykonawca, ktérego oferte wybrano do realizacji, zostanie
zawiadomiony e-mailem o dokonanym wyborze.
Wyniki postepowania zostanq zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajqcego:
www.big.mwik.kolobrzeg.pl
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Zahcznik nr1 do SWZ

dnia ....09.2021 r.
nazwa (firma) Wykonawcy
...............................................................

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

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

Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spélka z ograniczonq odpowiedzialnoécia
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

,,Dostawa opon zimowych do pojazdéw dostawczych".

Wxszczegélnienie

L.p. Nazwa artykulu lloéé “graft“ Cena jednostkowa Wartoéé netto
'y netto

Opona SAVA LUB MATADOR
1 215/70R15C 8 szt.

(do sam. Peugeot Boxer)
Opona SAVA LUB MATADOR

2 195/65R15 l4 szt.
(do sam. Peugeot Partner)
Opona SAVA LUB MATADOR

3 185/65R15 6 szt.
(do sam. Peugeot Bipper)
Opona SAVA LUB MATADOR

4 195/75R160 2 szt.
(do sam. lVECO DAILY)

RAZEM wartoéé netto

RAZEM VAT

RAZEM waltoéé brutto
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Zatqcznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
,,Dostawa opon zimowych do pojazdéw dostawczych”.

Przedmiotem zamowienia jest dostawa:

L.p. Nazwa artykutu lloéé Jednostka miary

Opona SAVA LUB MATADOR 215/70R15C 8 szt
(do 5am. Peugeot Boxer) '

2 Opona SAVA LUB MATADOR 195/65R15 14 szt
(do sam. Peugeot Partner) ‘

3 Opona SAVA LUB MATADOR 185/65R15
(do sam. Peugeot Bipper) 6 521'

4 Opona SAVA LUB MATADOR 195/75R160 2 szt
(do sam. IVECO DAILY) '

Warunki gostggowania:

1. Oferty naleZy ztoZyc’: wytqcznie na formularzu, stanowiacym zatacznik nr 1 do postepowania.
2. O wyborze decyduje najkorzystniejsza oferta cenowa.
3.
4. Dostawy bedq nastepowaé go uprzednim ztoZeniu zaméwienia grzez Zamawiaigcego w terminie

Nie doguszcza Sig zmiany asoflmentu ani producenta.

maksymalnie do 5 dni od daty otrzymania zaméwienia staraniem i na koszt Wykonawcy
do magazynu Zamawiajacego.
Ptatnoéci za dostarczony towar bedq nastepowaty przelewem w terminie do 30 dni od dostawy towaru
i dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT.
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

nazwa (firma) Wykonawcy
...........................................................

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

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

,,Dostawa opon zimowych do pojazdéw dostawczych”.

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

1. Firma. ktéra reprezentujemy nie wyrzadzfla szkody, nie wykonujqc zaméwienia lub wykonujac je
nienaleZycie, a szkoda ta zosta¥a stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocni’to sie w okresie 3 lat
przed wszczeciem niniejszego postepowania.

. W stosunku do Firmy, ktorq reprezentujemy nie otwarto Iikwidacji, ani nie ogbszono upadbéci, z wytkiem
sytuacji, gdy po ogloszeniu upad¥oéci doszIo do zawarcia uk¥adu zatwierdzonego prawomocnym
postanowieniem sadu, jeZeli uklad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje matku
upadiego.
Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkow, opiat lub skJadek na ubezpieczenia
spoieczne lub zdrowotne, z wytkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia.
odroczenia, roztoZenia na raty zaleg¥ych p+atnoéci Iub wstrzymania w cabéci wykonania decyzji w{aéciwego
organu.

. Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zosta{y prawomocnie skazane za przestepstwo popemione
w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujqcych
prace zarobkowq, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa. przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popemione w celu osiqgniecia korzyéci majatkowych, a
takZe za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziam w zorganizowanej grupie albo zwiqzku majacych
na celu popemienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego
W stosunku do Firmy. ktorq reprezentujemy Sad nie orzek% zakazu ubiegania sie o zaméwienia na podstawie
przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groibq kary.
Nie jesteémy powiqzani kapita+owo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajapym w szczegélnoéci na:
a) uczestniczeniu w space, jako wspélnik spéiki cywilnej lub spé¥ki osobowej;
b) peinieniu funkcji czlonka organu nadzorczego Iub zarzadzajqcego, prokurenta, peinomocnika.

............................... , dnia .........09.2021 r.

(upelnomocniony przedstawiciel wykor-Iawcy)
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Zalacznik nr 4 do SWZ

nazwa (firma) Wykonawcy
...............................................................

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

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

OSWIADCZENIE
o speInieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Nawiazujac do ogioszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:
,,Dostawa opon zimowych do pojazdéw dostawczych".

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

2. Cswiadczam. 2e spemiam Warunki udziam w postepowaniu dotyczace:
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.

dnia ......... 09.2021 r.

podpis osoby losébl upo-WaZnionej/ych
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Umowa nr 7INZI2021 - projekt

diu r. w Ko1oblzegu pomiedzy:

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedzialnoéciq z siedziba w Ko1obrzegu.
ul. Artyleryjska 3, wpisana do rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie
IX Wydzia+ Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem: 0000169262 NIP: 671-00—12—257 REGON:
330263149, ktora reprezentuje:

PaweI Hryciéw - Prezes Zarzadu

zwana dalej Zamawiajqcym

a

wpisanq do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy pod numerem

reprezentowana przez :

zwana dalej Wykonawca,

lub zwani lacznie Stronami

zostaia zawarta umowa nastepujqcej treéci:

§ 1
W wyniku rozstrzygniecia postepowania nr 7/NZ/2021, Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
realizacji przedmiot umowy ,,Dostawa opon zimowych do pojazdéw dostawczych”, w rodzajach i iloéciach
okreélonych w opisie przedmiotu zaméwienia oraz ofercie Wykonawcy z dnia ktore stanowia
integralne za1qczniki do Umowy .

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

§ 3
1. Dostawa przedmiotu zaméwienia wyszczegolnionego w § 1 umowy odbywaé sie bedzie w nastepujacy

sposéb:
a) przedmiot zaméwienia dostarczany bedzie przez Wykonawca na jego w1asny koszt, w fabrycznych

opakowaniach,
b) przedmiot zamowienia bedzie kaZdorazowo dostarczany do siedziby Zamawiajacego.

2. Dostawy odbywaé sie beda sukcesywnie. po uprzednim z1oZeniu zaméwienia faxem/ e-mailem przez
Zamawiajacego, w terminie do 5 dni roboczych, od daty otrzymania zamowienia przez Wykonawce.

3. Iloéci wymienione w formularzu oferty nie sq iloéciami do realizacji, lecz stanowiq prognoze éredniego
zapotrzebowania Zamawiajacego.

4. Przyjocie zaméwienia, Wykonawca potwierdzi niezw1ocznie w formie pisemnej lub faxeml e-mailem.
5. Wykonawca zobowiqzany jest powiadomié osobe wymieniona w § 4 o dacie i godzinie dostawy danej partii

towaru, najpéiniej na jeden dziefi przed dostawa.

§ 4
Do koordynacji spraw zwiazanych z niniejszq umowa Zamawiajacy wyznacza p. Zbigniewa Horbaczewskiego
telefon komorkowy: 601 411 474.
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§5
1. Wysokoéc’: wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia okreélonego w §1 wynosi:

.......................netto+VAT= ...........zl brutto (s1ownie: )zgodnle
z ofertq Wykonawcy z dnia

2. Faktury Wykonawcy, wystawione po kaZdej dostawie, beda dla Zamawiajacego podstawq do dokonania
p1atnoéci za partie towaru.

3. Kazdorazowa zaptata naleZnoéci nastapi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie
do 30 dni od dostawy towaru i dostarczenia do siedziby Zamawiajqcego prawid1owo wystawionej faktury.

4. Za date zap1aty naleZnoéci uwaZa sie date wysiania przelewu bankowego przez Zamawiajacego.
5. Za zw1oke w zapiacie naleZnoéci wynikajqcej z faktury Wykonawca jest uprawniony do zadania zap!aty

odsetek. w wysokoéci odsetek ustawowych.

§ 6
1. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesiecy, Iiczonej od dnia

dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiajacego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytu1u gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace wartoéé uZytkowa,

techniczna dostarczonego przedmiotu umowy.
3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiqzany do bezp1atnego usuwania zaistnia1ych wad

w terminie 2 dni od momentu zgtoszenia usterki/wady.
4. Za moment zg1oszenia usterki/wady uwaZa sie dzier’1 wys1ania: e-mail, do Wykonawcy
5. Naprawa w okresie trwania gwarancji wyd1u2y okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich naprawy.

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

w nastepujqcych wypadkach i wysokoéciach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kart: umowna:
a) za zwloke w zrealizowaniu poszczegélnej dostawy - w wysokoéci 2% wynagrodzenia umownego brutto

za kaZda rozpoczeta dobe zw1oki, Iiczona od terminu o ktdrym mowa w § 3 ust. 2 um‘owy.
b) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy w wysokoéci 10% wynagrodzenia

umownego brutto
2) Zamawiajacy zap1aci Wykonawcy kare, umowna za odstapienie od umowy z przyczyn zaleZnych od

Zamawiajqoego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupemiajacego na zasadach ogélnych, o ile

wartoéé zastrzeZonych kar nie pokrywa wartoéci szkody, a takZe w przypadkach dla ktdrych kar umownych
nie zastrzeZono.

3. Wykonawca wyraZa zgode na potrqcenie przez Zamawiajqcego kar umownych, z fakturwystawianych przez
Wykonawce.

4. Laczna wartoéé wszystkich kar umownych nie moze przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego brutto.
§ 8

Ewentualne spory rozstrzygaé bedzie Sad Gospodarczy w1aéciwy dla Zamawiajacego.
§ 9

1. Wszelkie zmiany lub uzupeinienia do umowy wymagaja formy pisemnej i moga nastapié w formie aneksu
do umowy, pod rygorem niewaZnoéci z zastrzeieniem pkt.2.

2. Strony pod rygorem niewaZnoéci nie mogq zmieniaé postanowiefi niniejszej umowy niekorzystnych dla
Zamawiajqcego, jeZeli plzy ich uwzglednieniu nale2a1oby zmienié treéé oferty, na podstawie ktOrej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba 2e koniecznosé wprowadzenia takiej zmiany wynika z okolicznoéci, ktérych nie
moZna byio przewidzieé w chwili zawarcia umowy.

§ 10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
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§11
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kaZdej ze stron.

Zatgczniki:
1. Opis przedmiotu zaméwienia.
2. Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:


