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nMiejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoécia
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej zaméwienia

nie przekraczajacej kwoty 428.000 euro.
1. Nazwa postepowania: Usiuga

,,Remont kapitalny przyczepy rolniczej i wymiana sprzegla w ciqgniku”.

Numer postepowania: 8INZl2021
2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

lmig i nazwisko: Monika Majewska Dnia 06.09.2021 r.
podpis: W

3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii pod wzg'eLIderr'Il technicznym:
Imie i nazwisko: Zbigniew Horbaczewski Dnia“???09.2021 r.

P°dpis= #Mffmczéc/Sv
4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:

Imie i nazwisko: iwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy Dniaflé..09.2021 r.
podpis: '1 I

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: Spramg'l‘r‘l’or' ’ "
lmie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — Radca Pra . wskaiaD... .09.2021 r.

podpis: W
6. specyfikacje warunkdw zaméwienia zatwierdzii: (

Imie i nazwisko: Pawei Hryciéw— Prezes Zarzadu SQGifi i/ll AUU DniaQ£.09.2021 r.
pOdpiS: Mvfl‘r'ii‘, J}! KIKOI‘ODTZGQU

[301%Hryci6w
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

RozdziaI 1. ZAMAWIAJACY:

1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spolka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq,
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kofobrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie, NlP: 671-00-12-257, REGON:
330263149, KRS: 0000169262

2. Adres strony internetowej Zamawiajacego: www.big.mwik.kolobrzeg.gl
Adres e—mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl

4. Ogbszenie o wszczeciu postepowania oraz SWZ zosta1o zamieszczone na Stronie internetowej BIP
Zamawiajacego.

Rozdzial 2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zamdwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych Procedura
udzielania zamowiefi przez MVWK Sp. z o. o. w Ko1obrzegu - Za1qcznik nr1 do UchwaJy Nr 134/2019 Zarzadu
Spc’flki MWiK Sp. z 0.0. w Kotobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdziat 3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
,,Remont kapitalny przyczepy rolniczej i wymiana sprzegla w ciqgniku”.

Rozdzial 4. INFORMACJE OGOLNE 0 POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania bedq
przekazywane poprzez umieszczenie na stronie BIP Zamawiajacegojzamc'mienia
Przed terminem sk1adania ofert Mkonawcy winni zapoznaé sie z treécia ewentualnych odpowiedzi lub
wyjaénieh albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie SiQ z cabéciq udostopnionych dokumentéw
odpowiada Wykonawca.

Rozdzia? 5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sk1ada sie w formie pisemnej.
2. Pemomocnictwo do godgisania oferty winno byé doiqczone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentéw

zaltqczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia’ralnoéci gospodarczej).
Pemomocnictwo winno byé do1aczone w oryginale lub kopii poéwiadczonej notarialnie. bad: przez jego
wystawoe. '

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

9°

,,Remont kapitalny przyczepy rolniczej i wymiana sprzegla w ciqgniku.”.
Postepowanie nr 8INZI2021

NIE OTWIERAC PRZED 13.09.2021 r. GODZ. 11°"

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany lub wycofaé z1oZona oferte przed up1ywem terminu skiadania ofert.
5. Ofena jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w

rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli Wykonawca nie poiniej n12 w terminie
sk+adania ofert zastrzegh 2e nie mogq one byc': udostepniane.

Rozdzia16. OFERTY CZESCIOWE:
Dopuszcza sie sk1adania ofert czeéciowych. oddzielnie na kazde zadanie.

Rozdziat 7. OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajacy nie dopuszcza moZliwoéci z1oZenia oferty przewidujqcej odmienny ni2 okreélony w SWZ sposéb
wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdzial 8. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spemiajq nastepujace warunki dotyczqce:

a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dzia1alnoéci Iub czynnoéci, jeZeli ustawy nak1adajq
obowiqzek posiadania takich uprawniefi,
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b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej ifinansowej.

Rozdziai 9. INFORMACJA O OSWIADCZENIACH l QOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
Wykonawca zaiqczy nastepujqce dokumenty potwierdzajace speinienie warunkéw udziaiu w postgpowaniu
o udzielenie zaméwienia:

1. Podpisany Formularz oferty — zaiqcznik nr 1 do SW2.
2. Wypeiniony i podpisany opis przedmiotu zaméwienia - zaiacznik nr 2 do SW2.
3. Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zaiqcznik nr 3 do SW2.
4.
5. Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaialnoéci gospodarczej

Oéwiadczenie o speinieniu warunkéw udziaiu w postepowaniu — zaiacznik nr 4 do SWZ.

potwierdzajqce prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym istwierdzajace, 2e zakres jego
dziaialnoéci odpowiada profilowi zaméwienia. a tak2e wskazujace osoby upowaZnione do reprezentowania
Wykonawcy.

. Zamawiajacy 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 Zamawiajacy nie bedzie mogi sprawdziéjej prawdziwoéci w inny sposéb.
Zamawiajacy moZe wezwac’: Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zioZyli dokumentéw
potwierdzajqcych speinienie warunkéw udziaiu w postepowaniu, do uzupeinienia tych dokumentow
w okreélonym terminie.

Rozdzial 1 o. WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPéLNIE:
Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzieienie zaméwienia.
Rozdziai 11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1.

2.
3.

Cena winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizac zaméwienia, w tym
dostarczenia przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajqcego.
Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towarow i usiug zgodna z ustawq o podatku VAT
ipodatku akcyzowym.

Rozdziai 12. OPIS KRYTERIéW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAI'. PRZY WYBORZE OFERTY:
Oferty speiniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zioZone przez Wykonawcow nie
podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wediug poniZszych kryteriéw i wag:
Cena brutto oferty — 100%
Wtym kryterium oferta moZe uzyskac': max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji koficowej 1 pkt.
Sposéb dokonywania oceny wg wzoru:

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

Najkorzystniejsza ofertq jest oferta, ktéra uzyska w prowadzonym postepowaniu najwiekszq liczbe punktow.
Rozdziat 13. WADIUM - nie jest wymagane

Rozdziat 14. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy zioZonq oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z upiywem
terminu skiadania ofert.
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ROZDZIAL 15. MIEJSCE l TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obsiugi Klienta ,.Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji” Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3,
78—100 Koiobrzeg

Termin: Oferte naleZy zioiyé do dnia 13.09.2021 r. do godz. 11°°

Oferty zioZone po 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.

2.

Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego poiega na: sprawdzeniu ofert przed
otwarciem, czy nie zostaiy uszkodzone. wycofane lub zamienione.
Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego czionkowie Komisji dokonuja
oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami okreélonymi opisie przedmiotu
zaméwienia i speoyfikacji.
Oferta Wykonawcy, ktéry zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postepowania, nie bedzie
rozpatrywana.
Oferta zostanie odrzucona, jeZeli:
a) nie jest zgodna z treécia SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktore prowadzone jest postepowanie;
c) zostala podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej zioZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji.

RozdziaI 18. NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1.

2.

3.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcq/ami, ktérzy
zioZyli oferty.
Zamawiajqcy wezwie Wykonawcéw, ktorzy zioZyIi oferty w niniejszym postepowaniu do zioZenia ofert
ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.
Wykonawcy, ktérzy przystqpia do negocjacji ceny oferty. mogg zioZyé ofem ostateczne z ceng niZszg od
ceny Qierwotnei.

Rozdzia? 19. UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1.

2.

3.

Zamawiajqcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie pIzedstawiaia najkorzystniejszy bilans
z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
O wyborze oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezwiocznie Wykonawcéw, ktéizy ubiegali sie o udzielenie
zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajqcej z treéci wybranej oferty.

Rozdzial 20. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:
1

2.
3.

Zamawiajqcy moze uniewaZnic': postepowanie, bez podania przyczyn, na kaidym etapie postepowania.
Gdy postepowanie obarczone jest wade uniemoZIiwiajqca zawarcie waZnej umowy.
O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia r6wnoczeénie
wszystkich Wykonawcéw, ktorzy ubiegaii sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdziai 21. SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw zaméwienia.

upiem terminu skiadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkow
zamowienia wpiynai do Zamawiajajcego nie pOZniej niz do godz.15:00 w dniu, w ktOrym upiywa poiowa
wyznaczonego terminu skiadania ofert.
Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej treéc’: na stronie internetowej BIP, bez ujawniania Zrodia zapytania.
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Zamawiajqcy moZe w kaZdym czasie. przed upiywem terminu do sk’tadania ofert. zmodyfikowac’: treéé
specyfikacji warunkow zaméwienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie internetowej
BIP Zamawiajqcego.
Kontakt pod wzgledem proceduralnym — e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl.
Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazujq
e-maillpisemniel. Uznaje sie je za z#ozone w terminie, jeZeli ich treéé dotaria do adresata przed up¥ywem
terminu sk#adania ofert.

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

Rozdzia! 22. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1.
2.

Zostaly okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym ni2 10 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dok+adnym terminie zawarcia umowy Zamawiajqcy powiadomi
niezwmcznie wybranego Wykonawce.

Rozdziat 23. POUCZENIE 0 éRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1.

F”

7.
8.

9.

Odwo’tanie przys1uguje Wykonawcom, wy¥acznie od niezgodnej z plzepisami czynnoécf Zamawiajqcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnoSci, do ktérej Zamawiajacy jest
zobowiazany na podstawie Procedury.
Odwoianie przystuguje wy’tacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny speMienia warunkéw
udzia1'u w postepowaniu.

. Odwcn‘anie wnosi sie do Kierownika Zamawiajqcego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia doreczenia
informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeli zostaw przesJane
faxem lub drogq elektroniczna, albo w terminie 8 dni jeZeli zosta’ry doreczone w inny sposéb.

. Wniesienie odwo+ania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajqcego.
Odwolanie wnosi sie wy’racznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia. do Prezesa
Zarzqdu Spélki ”Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spdki z ograniczona odpowiedzialnoéciq w Ko¥obrzegu.
Odwo¥anie powinno wskazywac’: zaskarZonq czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktorej zarzuca sie
niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawierac’: zwiez{e przedstawienie zarzutéw, okreélac': ZQdanie oraz
wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwoJania.
Odwmanie rozstlzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwolanie Prezes Zarzqdu Spc'flki moZe je uwzglednié lub odrzucié.
lnformacje o odrzuceniu odwotania Zamawiajqcy przesyia Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
Od decyzji Prezesa Zarzadu Spc’fiki rozstrzygajqcej odwoJanie nie przys1ug ujq dalsze érodki odwotawcze.

Rozdzia124. OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1.

2.

Niezwtocznie po rozstrzygnieciu postepowania, Wykonawca, ktérego ofer’ce,I wybrano do realizacji, zostanie
zawiadomiony e-mailem o dokonanym wyborze.
Wyniki postepowania zostanq zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajqcego:
www.bip.mwik.kolobrzeg.gl
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Zalqcznik nr 1 do SWZ

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

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

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

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

,,Remont kapitalny przyczepy rolniczej i wymiana sprzegia w ciagniku”.

Nawiqzujqc do ogtoszenia w postepowaniu nr 8/NZIZOZ1

Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia okreélonego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, projekcie
umowy oraz szczegélowym opisie zaméwienia za wynagrodzeniem rycza’ttowym w cenie:

Zadanie nr1

2% netto + naleiny podatekVAT = tj. brutto,

s’mwnie brutto zL.....

Udzielamy miesiecznej gwarancji

Zadanie nr2

zi netto + naIeZny podatek VAT= tj. brutto,

s’townie brutto 2%

Udzielamy ... miesiecznej gwarancji

1. Oéwiadczamy. Ze zapoznaliémy sie ze SWZ i szczegaowym opisem zaméwienia i uznajemy sie za
zwiqzanych z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiqzanych niniejsza oferta na okres 30 dni.

3. Oéwiadczamy. 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zaméwienia
i dysponujemy odpowiednia kadrq, zdolnq do jego wykonania.

4. Oéwiadczamy, 2e projekt umowy zosta’r przez nas zaakceptowany izobowiazujemy sie w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na wy2ej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

N
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Zalqcznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
,,Remont kapitalny przyczepy rolniczej i wymiana sprzggla w ciqgniku”.

Przedmiotem zaméwienia jest:
Zadanie nr 1
Remont przyczepy rolniczej BIAFAMAR T-117 o numerze rejestracyjnym ZKL 27PH polegajacy nadoprowadzeniu przyczepy do stanu pemej sprawnoéci oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym caioéci.Wed¥ug wstgpnei oceny zamawiajacego zakres naprawy obejmie:
1) Wymiana wszystkich burt na nowe
2) Wymiana podiogi
3) Piaskowanie ramy
4) Wymiana instalacji elektrycznej
5) Naprawa hamulcéw
6) Usuniecie luzéw na zaczepie
7) Naprawa ukfadu hydraulicznego i pneumatycznego
8) Malowanie ca¥ej przyczepy.
Wykonawca po wykonanym remoncie przeprowadzi badanie techniczne przyczepy w uprawnionej stacjidiagnostycznej potwierdzone zaéwiadczeniem tej stacji. Odbioru przyczepy po remoncie dokona komisjazamawiajqcego na podstawie ogledzin przyczepy oraz wyniku badania na stacji diagnostycznej.
Wykonawca udzieli minimum 6 miesiecy gwarancji
Termin realizacji: do 21 dni od daty podpisania umowy

Zadanie nr 2.

Wymiana sprzeg+a w ciagniku Zetor Proxima 75
Wykonawca udzieli minimum 3 miesiecy gwarancji
Termin realizacji: do 7 dni od daty podpisania umowy
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

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

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

OéWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

,,Remont kapitalny przyczepy rolniczej i wymiana sprzegla w ciqgniku”.

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

1. Firma. ktéra reprezentujemy nie wyrzqdzi’ta szkody, nie wykonujqc zaméwienia Iub wykonujac 3e
nienaleZycie, a szkoda ta zosta¥a stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnflo sie w okresie 3 lat
przed wszczeciem niniejszego postepowania.

2. W stosunku do Firmy. ktéra reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie og’toszono upadbéci. z wytkiem
sytuacji, gdy po og¥oszeniu upadwéci dosz+o do zawarcia uk%adu zatwierdzonego prawomocnym
postanowieniem sadu, jeZeIi uk’tad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje matku
upadlego.

3. Firma, ktora reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, oplat Iub sk{adek na ubezpieczenia
spo’reczne Iub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia,
odroczenia, rozloZenia na raty zaleg#ych pJatnOSCi Iub wstrzymania w caioéci wykonania decyzji wtaéciwego
organu.

4. Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaw prawomocnie skazane za przestepstwo popemione
w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych
prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu Iub inne przestepstwo popeMione w celu osiagniecia korzyéci majatkowych, a
tak2e 2a przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udziaJu w zorganizowanej grupie albo zwiqzku majqcych
na celu popetnienie przestepstwa Iub przestepstwa skarbowego

5. Wstosunku do Firmy, ktorq reprezentujemy Sad nie orzek¥zakazu ubiegania 51$ 0 zaméwienia na podstawie
przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groiba kary.

6. Mia jesteémy powiazani kapitalowo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajacym w szczegélnoéci na:
a) uczestniczeniu w space. jako wspélnik spé{ki cywilnej Iub spc’fiki osobowej;
b) pemieniu funkcji czionka organu nadzorczego Iub zarzqdzajqcego, prokurenta. pemomocnika.

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

(upehomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

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

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

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

OSWIADCZENIE
o spea‘nieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Nawiazujac do ogloszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:
,,Remont kapitalny przyczepy rolniczej i wymiana sprzegla w ciqgniku”.
1. Oéwiadczam, 2e moge ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia:

1) nie podlegam wykluczeniu.

2. Oéwiadczam, 2e speMiam Warunki udzialu w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dziaalnoéci zawodowej, o ile wynika to

z odrgbnych przepiséw,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) zdolnoéci technicznej lub zawodowej.

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

podpis osoby 1656i)! upoweI-i-r-Iionejlych ..
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Umowa nr 8INZI2021 - projekt

diu r. w KoIobIzegu pomiedzy:

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéikq z ograniczona odpowiedzialnoéciq z siedziba w KoIobrzegu.
ul. Artyleryjska 3, wpisana do rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie
IX WydziaI Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem: 0000169262 NIP: 671-00-12-257 REGON:
330263149, ktérq reprezentuje:

PaweI Hryciéw - Prezes ZaIzadu

zwana dalej Zamawiajqcym

a

wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy pod numerem

reprezentowana przez:

zwana dalej Wy konawca,

Iub zwani Iacznie Stronami

zostaia zawarta umowa nastepujqcej treéci:

§ 1
W wyniku rozstrzygniecia postepowania nr 8/NZ/2021, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
realizacji przedmiot umowy ,,Remont kapitalny przyczepy rolniczej i wymiana spnggla
w ciqgniku”, okreélony w opisie przedmiotu zaméwienia oraz ofercie Wykonawcy z dnia ...., ktére
stanowiq integralne za’raczniki do Umowy .

§2
1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji:

1) Zadanie nr1 — do dnia .........
2) Zadanie nr 2 — do dnia .........

§ 3
Do koordynacji spraw zwiazanych z niniejsza umowa Zamawiajqcy wyznacza p. Dariusza Osieckiego, telefon
komérkowy: 604 467 817

§4
1. Wysokoéé wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia okreélonego w §1 wynosi:

.......................netto+VAT= ............zlbrutto (sIownie: )zgodnie
z oferta Wykonawcy z dnia ..............................
Podstawa do wystawienia faktur bedzie podpisany przez obie strony protokoI zdawczo -odbiorczy z naprawy.

3. ZapIata naleZnoéci nastapi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie do 30 dni 0d
dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidIowo wystawionej faktury. Za date zapIaty naleZnoéci uwaZa
sie date wys’Iania przelewu bankowego przez Zamawiajqcego.

4. Za zoke w zaplacie nale:no$ci wynikajqcej z faktury Wykonawca jest uprawniony do Zadania zap’Iaty
odsetek, w wysokoéci odsetek ustawowych.

N

§ 5
1. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... miesigcy, liczonej od

dnia podpisania protokq zdawczo -odbiorczego z naprawy.
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2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiazany do bezplatnego usuwania zaistnia’lych wad
w terminie 2 dni od momentu zg{oszenia usterki/wady.

3. Za moment zg{oszenia usterki/wady uwaZa sie dziefi wys%ania: e-mail, do Wykonawcy
4. Naprawa w okresie trwania gwarancji wydmzy okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich naprawy.

§6
. Strony zastrzegajq kary umowne naliczane od wynagrodzenia brutto okreélonego w § 4 ust. 1

w nastepujacych wypadkach I wysokoéciach:
1) Wykonawca zap¥aci Zamawiajacemu kare umowna:
a) za zoke w zrealizowaniu przedmiotu umowy - w wysokoéci 2% wynagrodzenia umownego brutto za

kazda rozpoczegtq dobe; zwtoki, liczona od terminu o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 — 2 umowy.
b) za odstqpienie od umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy w wysokoéci 10% wynagrodzenia

umownego brutto
2) Zamawiajqcy zap&aci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od umowy z przyczyn zaleinych od

Zamawiajqcego w wysokoSci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeMiajacego na zasadach ogOlnych. o ile
wartoéé zasttzeZonych kar nie pokrywa wartoéci szkody. a tak2e w plzypadkach dla ktorych kar umownych
nie zastrzeZono.
Wykonawca wyraZa zgode na potrqcenie przez Zamawiajacego kar umownych, z faktur wystawianych przez
Wykonawca.
Laczna wartoéé wszystkich kar umownych nie moZe przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego brutto.

§1
Ewentualne spory rozstrzygaé bedzie Sad Gospodarczy Maéciwy dla Zamawiajqcego.

§8
. Wszelkie zmiany lub uzupeinienia do umowy wyma'g‘aja formy pisemnej i moga nastapié w formie aneksu

do umowy, pod rygorem niewainoéci z zastrzeZeniem pkt.2.
Strony pod rygorem niewaZnoéci nie mogq zmieniaé postanowiefi niniejszej umowy niekorzystnych dla
Zamawiajqcego. jeZeli przy ich uwzglednieniu naleZabby zmienic’: treéc’: oferty. na podstawie ktOrej dokonano
wyboru Wykonawcy. chyba 2e koniecznoéé wprowadzenia takiej zmiany wynika z okolicznoéci, ktorych nie
moZna by#o przewidzieé w chwili zawarcia umowy.

§9
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§1O
Umowe, sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kaZdej ze stron.

Za’lgczniki:

1.
2.

Opis przedmiotu zaméwienia.
Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




