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”Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Sp6{ka z ograniczona odpowiedzialnoécia
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kdobmeg

SPECYFIKACJA WARUNKéW ZAMOWIENIA
Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej

nie przekraczajacej kwoty 428.000 euro.

Nazwa postepowania: Dostawa
,,Dostawa positkéw regeneracyjnych w sloikach oraz konsem miesnych”
Postepowanie nr 4INBIZOZO

Numer postepowania: ZINE/2021

specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzqdzik
Imie i nazwisko: Janusz Kubek Data - 20.09.2021. r.
Pod pis: WW

specyfikacje warunkéw zamvienia zatwierdzit pod wzgledem technicznym:
lmieinazwisko: Robert Starodub - St. Sp. dziam NB IL I Dnia— 20.09.2021 r.
Podpis: <,M

specyfikacje warunkéw zaméwienia'zatwierdzit:
Imig i nazwisko: Iwona Kazimierowska — Gk'ay Ksiegowy Dnia - 2!.01’: WHH. r.
Podpis: fl

specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzif: ‘
"me I nazwusko. Jerzy MieCZkOWSkl — Radca firWy/ Dma -¢.......... r.
Podpis: Hy”

specyfikacje warunkéw 2i'afn96vienia zatwierdzik
lmie i nazwisko: Pawe¥ Hryciéw — Prezes Zarlz‘agfiJ/JiS ZA fix}; niDnia - ”.2. 34”.“;1321.
Podpis: MWiK Sp. 20.0. 4 ..u..uu..

Integralnq czeéé niniejszej SWZ stanowia wzory dokumentéw/zalqcznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1: ZAMA WIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ”Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoécia,

ul. Artyleryjska 3, 78—100 Ko+obrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
TeI./Fax. + 48 94 35 232-92, REGON 330263149, NIP 671-00—12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego; www.big.mwik.kolobrzeg.gl
Og%oszenie o wszczeciu postepowania zosta1o zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajacego.

d
d we

Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:
ZAMOWIENIE SEKTOROWE.
Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach Yokreélonych
Procedural udzielania zaméwieh przez MWiK Sp. z o. o. w Kombrzegu - Zatqcznik nr 1 do Uchwa1y Nr
134/2019 Zarzadu Spo{ki MVWK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIO T ZAMéWIENIA:

Dostawa posiikéw regeneracyjnych w sloikach oraz konserw miesnych”
Postepowanie nr ZIN Bl2021

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE 0 POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
bode! przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe miec’: charakter
pisemny, lub forme elektronicznq. Przed terminem sk’radania ofert Wykonawcv winni zapoznac‘: sio z
treécia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sic; z cabécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sk1ada sie, pod rygorem niewainoSci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie wyraZa zgody
na zioZenie oferty w postaci elektronicznej.

2. Pemomocnictwo do godpisania ofertx winno byé do1aczone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentéw zaiaczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzia1alno$ci gospodarczej). Pemomocnictwo winno byc’: ddaczone w oryginale lub kopii
poéwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.

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

,,Dostawa positkéw regeneracyjnych w stoikach oraz konserw miesnych”
' Postepowa i, nr 2INBI2021

NIE OTWIERAC PRZED . .......09.2021 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca moie wprowadzié zmiany lub wycofaé z1oZonz-a oferte przed up1ywem terminu
sk1adania ofert.

Rozdzial 6: OFERTY CZES'CIOWE:
Oferta musi obejmowaé catoéci zaméwienia, Oferty z1oione jako czeéciowe nie beda waZne.

Rozdzia! 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajqcy nie dopuszcza moZIiwoéci z’mZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
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Rozdzia! s.- OPIS WARUNKOW UDZIALU w POSTEPOWANIU ORAZ sposoau DOKONYWANIA OCENY
SPEtNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy speiniajq nastepujace warunki
dotyczace:
a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dziaialnoéci lub czynnoéci, jeZeli ustawy

nakiadaja obowiqzek posiadania takioh uprawniefi,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O O§WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYé
WYKONA WCY WCELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:
1. Wykonawca zaiaczy nastepujqce dokumenty potwierdzajqce speinienie warunkow udziaiu

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
1.1. Formularz Oferty -— zaiacznik nr 1 do SWZ.
1.2. Podpisany Szczegéiowy opis przedmiotu zaméwienia - zaiacznik nr 2 do SWZ.
1.3. Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaialnosci

gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajace, Ze zakres jego dziaialnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a tak2e wskazujace
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy - wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesiecy
przed upiywem terminu skiadania ofert.

1.4. Podpisane Oéwiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania — zaiacznik
nr 3 do SWZ.

1.5. Podpisane Oéwiadczenie o sytuacji Wykonawcy - zaiacznik nr 4 do SWZ.
1.6. Zaiaczenie kompletu dokumentéw
2. Zamawiajacy zaZada 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 Zamawiajacy nie bedzie mOgi sprawdzié jej prawdziwoéci
w inny sposéb.

3. Zamawiajqcy moZe wezwaé Wykonawcow. ktérzy w wyznaczonym terminie nie zioZyli dokumentow
potwierdzajacych speinienie warunkéw udziaiu w postepowaniu, do uzupeinienia tych
dokumentéw w okreélonym terminie.

Rozdziai 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

RozdziaI 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Cena winna uwzgledniao wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizac zaméwienia, w tym
dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca bedq prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towaréw i usiug zgodna z ustawq

o podatku VAT i podatku akcyzowym.

Rozdzial 12: OPIS KRYTERIéW KTéRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty speiniajqce wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zioZone przez Wykonawcow nie
podlegajacych wykluczeniu. beda oceniane wediug poniZszych kryteriéw i wag:
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Cena oferty — 100%

W tym kryterium oferta moZe uzyskaé 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

Rozdzial 13: WADIUM
Nie dotyczy.

Rozdziaf 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy zjoionq oferta jest okreélony do dnia 28.10.2021 r. dni. Bieg terminu
rozpoczyna sie wraz z upiem terminu sk{adania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:
Miejsce: Poczta/ Punkt Obsjugi Klienta ”Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji” Sp. z o. 0. ul. Artyleryjska
3, 78-100 Kojoblzeg. Z 6
Termin: Oferte naieZv zjozvé do dnia .........'...09.2021 r. 9% 13°“.
Oferty z1020ne po terminie zostanq Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozdziaf 16: INFORMACJE OCENA OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

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

2. Po otwarciu ofert 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 warunkéw zaméwienia.

3. Oferta Wykonawcy, ktéry zostanie niedopuszczony Iub wykluczony z postepowania, nie bedzie
rozpatrywana.

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

nieuczciwej konkurencji.

Rozdziaf 17: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy zastlzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcqlami,

ktérzy zjozyli oferte/y.
2. Zamawiajqcy wezwie Wykonawcéw, ktérzy z’roZyIi oferty w niniejszym postepowaniu do z’mZenia Ofert

dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

Rozdzial 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiaja najkorzystniejszy

bilans z pu nktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
2. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwbcznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sis;

o udzielenie zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz jej
lcene/wartoéé.
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Rozdzia} 19: UNIEWAZ'NIENIE POSTEPOWANIA:
1.

2.

Zamawiajqcy moie uniewaZnié postepowanie. bez podania przyczyn. na kaZdym etapie
postepowania.
Gdy postepowanie obarczone jest wadq uniemozliwiajqca zawarcie waZnej umowy.

3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajqcy informuje na adresie strony
internetowej Zamawiajqcego,: www.bigmwik.koIobrzeg.g|/Zaméwienia.

Rozdziaf 20: 3130563 UDZIELANIA WYJAS'NIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca m02e zwrécié sie do Zamawiajacego, o wyjaSnienie treéci specyfikacji warunkéw

zambwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwbcznie udzielié wyjasniefi, jednak nie poiniej m: 2
dni przed upiywem terminu sk#adania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie tresci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wp¥ynafi do Zamawiajqcego nie pOtniej niZ do godz.15.00
w dniu, w ktérym upiywa po¥owa wyznaczonego terminu skiadania ofert.

. Zamawiajqcy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania 2rdd§a
zapytania.
Zamawiajacy mole w kaZdym czasie, przed up¥ywem terminu do sk¥adania ofert, zmodyfikowaé treéé
specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposob modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.
Osoba uprawnionq do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — Janusz Kubek tel. + 48 883 045 009.
e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.gl,

Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemnielfakseml. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomocq telefaksu uwaZa sie za z#oZone w terminie, jeZeIi ich tresé dotarla do adresata przed
upem terminu.
Zamawiajqcy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przesa‘anie dohczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZnionq
do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajqcego.

Rozdzial 21: ZOBOWIAZANIA WYKONAWCYZWIAZANE Z UMOWA:
1.
2.

3.

4.

Zostaty okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty.
Zamawiajecy moZe zawrzec umowe przed up#ywem terminu okreélonego w ust. 2, jeZeli
w postepowaniu o udzielenie zamowienia 2%020no tylko jedna oferte.
0 miejscu i dok{adnym terminie zawai'cia umowy Zamawiajacy powiadomi niezwtocznie wybranego
Wykonawce.

Rozdzial 22: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

1. Odwo’tanie przys+uguje Wykonawcom, wy+acznie od niezgodnej z plzepisami czynnosci
Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnoéci, do
ktorej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie Procedury.
Odwo’ranie przystuguje wyéacznie wobec czynnosci opisu sposobu dokonywania oceny spe+nienia
warunkow udziatu w postepowaniu.
Odwolanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajqcego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiqcej podstawe jego wniesienia, je2eli
zostaw przestane faxem lub droga elektronicznq, albo w terminie 1O dni jeZeli zostafly doreczone
w inny sposob.
Wniesienie odwotania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwotanie wnosi sie wy+a1cznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzedu Spc'fiki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spotki z ograniczona odpowiedzialnoécia w
Ko+obrzegu.
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Odwcfianie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoéé Iub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej zarzuca
sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiIe przedstawienie zarzutéw, okreélaé
'zadanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwoiania.
Odwdanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajqcego.
Rozpatrujac odwmanie Prezes Zarzadu Spélki mOZe je uwzglednié lub odrzucié.
Informacje o odrzuceniu odwdania Zamawiajacy przesy’ta Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.

. 0d decyzji Prezesa Zarzadu Spéfki rozstrzygajacej odwolanie nie przysmgujq dalsze érodki
odwotawcze.

Rozdzial 23: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:

1. o rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktéry ziozw oferte, zostanie zawiadomiony (e-mail)
0 dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy oraz uzasadnienia lub o
uniewaZnieniu postepowania.
Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej: wwwabip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zaiqcznik nr 1 do SWZ

dnia 09.2021 r.
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja"
Spc’fika z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3
78-100 Kobbrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujqc do ogloszenia o postqpowaniu na wykonanie:
,,Dostawa positkéw regeneracyjnych w sloikach oraz konserw miesnych”
Postepowanie nr 2INBl2021
Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w specyfikacji warunkéw zaméwienia,
2a wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

.................................. z! netto + VAT = z! brutto
(siownie: ..)

I.p Nazwa Jednostka Ilos'é Cenajedn. Wartos’é Wartos‘é
miary netto [zl] netto [zfl brutto [zl]

l Fasola po bretofisku z kieibasq i szt. 1430
boczkiem — producent STOCZEK

2 Gohgbki w sosie pomidorowym - szt. 1430
producent STOCZEK

3 Flaki zamojskie- producent STOCZEK szt. 1430

4 Gulasz wggierski - producent STOCZEK szt. 1430

5 Bigos — producent Stoczek szt. 1430

6 Konserwa —Gulasz angielski - producent szt. 1430
Krakus

7 Konserwa — Golonka wieprzowa- szt. 1430
producent Krakus
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1. Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie z opisem przedmiotu zaméwienia i uznajemy sie za zwiazanych
z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.

2. Oéwiadczamy, 2e uwaiamy sie za zwiqzanych niniejsza oferta do dnia 28.10.2021.
3. Zadania objete przedmiotem zamowienia zamierzamy wykonaé sami.
4. Oéwiadczamy. 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu

zaméwienia i dysponujemy kadra do kierowania robotami z wymaganymi uprawnieniami.
5. Oéwiadczamy, Ze zebrane informacje zostaty wykorzystane do przygotowania niniejszej oferty.

Zamcznikami do niniejszej oferty sa:

1 .
2.
3

' '568$;6%69’5é657Uhéfiéifiiéfiiiéfi' ' "
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Zalqcznik nr 2 do SWZ

producent Krakus

Lp Nazwa Jednostka Ilos‘é
miary

1 Fasola p0 bretofisku z kidbasqi szt. I430
boczkiem — producent STOCZEK

2 Goiqbki w sosie pomidorowym - szt. 1430
producent STOCZEK

3 Flaki zamojskie— producent STOCZEK szL 1430

4 Gulasz wegierski — producent STOCZEK szt. 1430

5 Bigos — producent Stoczek szt. 1430

6 Konserwa —Gulasz angielski — producent szt. 1430
Krakus

7 Konserwa — Golonka wieprzowa— szt. 1430

.03
91

:“
59

!“?

Przedmiotem zamOwienia sq posHki regeneracyjne w s¥oikach oraz konserwy miesne.
PosHki w siloikach nie mniejszych niz 540 ml 0 zawartoSci kalorycznej powyZej 1000 Real.
Dania gotowe wolne od MOM (miesa odkostnionego mechanicznie), barwnikéw, konserwantéw,
wzmacniaczy smaku (m.in. glutaminianu sodu).
Konserwa miesna o masie nie mniejszej niz 300 g netto i zawartoéci miesa min. 89%.
Dostawa do siedziby zamawiajacego na koszt dostawcy sukcesywnie e ciagu 5 dni od z#02enia
zaméwienia.
Iloéci posflkéw sq iloéciami prognozowanymi i moga ulec zmniejszeniu lub zwiekszeniu zgodnie z
potrzebami zamawiajacego.
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:
...............................................................

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

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

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

0§W|ADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

,,Dostawa posflkéw regeneracyjnych w shikach oraz konserw miesnych”
Postepowanie nr ZINE/2021

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

1. Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzadzfla szkody, nie wykonujqc zaméwienia lub wykonujac je
nienaleZycie, a szkoda ta zostam stwierdzona orzeczeniem sqdu, ktére uprawomocnito sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.

2. W stosunku do Firmy, ktora reprezentujemy nie otwarto Iikwidacji, ani nie og’mszono upadbéci,
zwytkiem sytuacji. gdy po og{oszeniu upadbéci doszio do zawarcia uk{adu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk&ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje matku upad¥ego.

3. Firma, ktOra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkow. opIat lub sk{adek na
ubezpieczenia spmeczne lub zdrowotne, z wytkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roz{02enia na raty zaleg{ych piatnos‘sci lub wstrzymania
w cabéci wykonania decyzji wtaéciwego organu.

4. Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostally prawomocnie skazane za przestepstwo
popemione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko
prawom osob wykonujacych prace zarobkowq, przestepstwo przeciwko érodowisku. przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popemione
w celu osiagniecia korzyéci majatkowych, a takZe za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udziaiu w zorganizowanej grupie albo zwiqzku majacych na ce|u popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego

5. W stosunku do Firmy. ktéra reprezentujemy Sad nie onzek’t zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groibq
kary.

6. Nie jesteémy powiazani kapitamwo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spéice. jako wspélnik spé+ki cywilnej Iub spdki osobowej;
b) peinieniu funkcji cz’lonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,

pemomocnika.

.................... ,dnia ...........09. 2021 r.
(upemomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zatacznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udziaIu w postepowaniu

Dostawa posilkéw regeneracyjnych w sloikach oraz konserw miesnych”
Postepowanie nr 2INBI2021

Warunki udziaiu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam, 2e spemiam Warunki udzia+u w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dzia1alnoéci zawodowej.

o ile wynika to z odrebnych przepiséw;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolnoéci technicznej lub zawodowej.

.. dnia ......... 09.2021 r.
(upemomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Umowa 2/NB/2021

W dniu ....2021 r. w Koiobrzegu pomiodzy:
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéikq z ograniczona odpowiedzialnoéciq
w Kolobrzegu, ul. Artyleryjska 3,
wpisana do rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydziai
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000169262 Kapitai zakiadowy: 61 928 000 PLN.
NIP:671-00-12-257; REGON1330263149,
ktora reprezentuje:

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzqdu
zwany dalej Zamawiajqcym,
a

W wyniku postepowania o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach
okreélonych Procedura udzielania zaméwiefi przez MVWK Sp. z o. o. w Koiobrzegu - Zaiqcznik nr 1 do
Uchwaiy Nr 134/2019; Zarzadu Spoiki MWiK Sp. z 0.0. w Koioblzegu z dnia 04.12.2019.., zostaia
zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§ 1.
Wykonawca sprzedaje a Zamawiajacy nabywa posiiki regeneracyjne w sioikach oraz konserwy
miesne w rodzajach i iloéciach wyszczegélnionych w opisie przedmiotu zaméwienia, ktéry stanowi
zaiacznik nr1 do umowy.

§ 2.
1. Posiiki okreélone w § 1 dostarczone beda przez Wykonawca na jego koszt w comiesiecznych

dostawach do 30 kaZdego miesiaca w iloéciach i asortymencie okreSionych w zaméwieniu
dostarczonym z pieciodniowym wyprzedzeniem przez Zamawiajacego dla Wykonawcy .

2. Iloéci posiikow sq iloSciami prognozowanymi i moga ulec zmniejszeniu lub zwiekszeniu zgodnie
z potrzebami Zamawiajacego, bez prawa do naliczania kar.

3. Posiiki dostarczane przez Wykonawca powinny mieé minimum 70 % okresu waZnoéci ustalonego na
opakowaniu przez producenta. Okres ten Iiczony bedzie od daty dostarczenia posiikow do miejsc
skiadowania Zamawiajacego.

4. Posiiki dostarczane beda przez Wykonawca do miejsc skiadowania wskazanych przez
Zamawiajacego.

§ 3.
1. Dokumentem potwierdzajacym dostawe towaru bedzie faktura Wykonawcy.
2. Do koordynacji caioéci spraw zwiazanych z niniejsza umowq Zamawiajacy wyznacza Specjaliste ds.

bhp Robert Starodub tel. 94 354 62 43.
§ 4.

1. Wysokoéé wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreélonego w § 1 umowy wyniesie
maksymalnie ..... ,00 2| netto + VAT tj. ...... ,00 zl brutto (siownie: zi. 00/100),
zgodnie z oferta Wykonawcy, ktéra stanowi zaiacznik 2 do niniejszej umowy.

2. Faktura VAT Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy bedzie dla Zamawiajacego podstawa
do dokonywania piatnoéci za przedmiot zaméwienia.

3. Zapiata naleZnoSci za kazda dostawo nastapi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze,
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidiowo wystawionej faktury VAT i odebrania towaru przez
Zamawiajacego.

4. 23 date, zapiaty naleZnoéci uwa2a sie date, wysiania przelewu bankowego przez Zamawiajacego.
5. Zamawiajacy jest piatnikiem VAT i upowaZnia Wykonawca do wystawienia faktury VAT bez podpisu

upowaZnionego przedstawiciela Zamawiajacego.
6. Za zwioke w zapiacie naleznoéci wynikajacej z faktury Wykonawca jest uprawniony do Zadania

zapiaty odsetek. w wysokoéci odsetek ustawowych.

§ 5.
W przypadku wystapienia wad towaru stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 14 dni od
odbioru Wykonawca zobowiazuje sie rozpatrzyé reklamacje Zamawiajacego i dokonaé wymiany
wadliwego towaru w terminie 7 dni od daty otrzymania zgioszenia telefonicznie lub e-mail) wysianego
przez Zamawiajacego.
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§ 6.
Strony zastrzegajq kary umowne naliczane od ca’rego wynagrodzenia umownego brutto, okreélonego
w § 4 pkt. 1, i nazywanego niZej "wynagrodzeniem". w nastepujqcych wypadkach i wysokoéciach:

1.Wykonawca zap%aci Zamawiajqcemu kare umowna:
a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia za kaq rozpoczetq

dobe zw{oki,
b) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych w

okresie 14 dni od odbioru towaru- w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia za kaq rozpoczeta dobe
zw{oki Iiczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie tych wad,

c) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy— w wysokoéci 10% wynagrodzenia.
1.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowne; za odstapienie od umowy z przyczyn wytqcznie

zaleZnych od Zamawiajacego - w wysokoéci 10% wynagrodzenia.
2. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wy¥aczaja1 m02|iwoéci dochodzenia przez

Zamawiajacego odszkodowania przewszajacego wysokoéé kara umownych na zasadach ogélnych,
do wysokoéci wartoéci rzeczywiécie poniesionej szkody.

3.. Wykonawca wyraZa zgode na dokonanie przez Zamawiajqcego potracenia kar umownych
z faktur wystawionych przez Wykonawce.

4. Laczna wysokoéé kar umownych nie moZe przekroczyé potowy wartoéci wynagrodzenia brutto
okreélonego w § 4 ust. 1 umowy.

§7.
Ewentualne spory, ktére moga wyniknqé na tle wykonania postanowiefi umowy strony podejma sie

rozstrzygnqé polubownie. W razie braku moZliwoéci polubownego rozwiazania sporéw, beda one
rozstrzygane przez Sad Gospodarczy w¥aéciwy dla Zamawiajqcego.

§s.
Kaida ze stron moZe rozwiqzac umowe za jednomiesiecznym okresem wypowiedzenia doreczonym w
formie pisemnej drugiej stronie.

§ 9.

Wszelkie zmiany lub uzupe’mienia do umowy moga nastapic’: w formie aneksu do umowy, pod rygorem
niewaZnoéci.

§ 10.

W sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie postanowienia kodeksu cywilnego.

§ 11.
Umowe niniejszq sporzadzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zaaczniki:
Nr 1 — Opis przedmiotu zaméwienia
Nr 2 - Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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OPIS PRZEDMOTU ZAMéWIENIA

Dostawa posilkéw regeneracyjnych w sloikach oraz konserw miesnych”
Postgpowanie nr 2/NBI2021

Przedmiotem zaméwienia jest:

Zaiqunik Nr1 do Umowy nr 2INBI2021

l.p Nazwa Jednostka Ilofé Cena jedn. Wartos‘é
miaty netto [zl] brutto [zl]

l Fasola po bretofisku z kieibasq i szt. 1430
boczkiem — producent STOCZEK

2 Goiqbki w sosie pomidorowym - szt. 1430
producent STOCZEK

3 Flaki zamojskie— producent STOCZEK szt. 1430

4 Gulasz w¢gierski - producent STOCZEK szt. 1430

5 Bigos — producent Stoczek szt. 1430

6 Konserwa —Gulasz angielski - producent szt. 1430
Krakus

7 Konserwa —~ Golonka wieprzowa— szt. 1430
producent Krakus

1. Przedmiotem zaméwienia sq posHki regeneracyjne w s#oikach oraz konserwy miesne.
2. PosHki w s¥oikach nie mniejszych ni2 540 ml 0 zawartosci kalorycznej powyZej
3. Dania gotowe wolne od MOM (miesa odkostnionego mechanicznie), bawvnikéw, konsemrantéw,

wzmacniaczy smaku (m.in. glutaminianu sodu).
4. Konserwa miesna o masie nie mniejszej niz 300 g netto i zawartoéci miesa min. 89%.
5. Dostawa do siedziby zamawiajqcego na koszt dostawcy sukcesywnie e ciqgu 5 dni od z%o‘zenia

zaméwienia.
6. Iloéci posHkéw sq iloéciami prognozowanymi i moga ulec zmniejszeniu Iub zwiekszeniu zgodnie z

potrzebami zamawiajqcego.

1000 kcal.


