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”Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéika z ograniczonq odpowiedziainoéciq

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg
SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

1 _ Nazwa postepowania: DOSTAWA

,,Dostawa 1 sztuki nowego urzadzenia do drukowania faktur”

Numer postepowania: 2INI [2021
2_ specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzqdzii:

Imie i nazwisko: Janusz Kubek Data — 19.10.2021 r.
Podpis: W W

3, specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii pod wzgledem technicznym:
lmie i nazwisko: Vifitold Miétak — sp.Dzi?i1‘I NI / / Dnia — 19.10.2021 r.
Podpis:

4_ specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:
lmie i nazwisko: Iwona Kazimierowska - Giéwny Ksiegowy Dnia - . 5H:4J,”4. ,1. r.
Podpis: (yt’L MRI-114, {WM

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii ledem prawnym:
lme I nazwisko: Jerzy Mieczkowski— Radca Prawny Dniai-I-// ( L’- ”19.5.? .0. 571’. ....r.

6. specyfikacje warunkéw zaméwienieJ/yétwiérdzii:
lmie i nazwisko: Pawei Hryciéw - Prezes Zarzqdu Spéiki: " Dnia - £fl5/. ’r'.
Podpis: .LWT‘"

MIIMIQI'I 20(5.// L' BU

Pawei cirim
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Czeéé | SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1: ZAMAWIAJA CY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spé1ka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq.

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kotobrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
Tel./Fax. + 48 94 35 232-92. REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.

1.2. Adres strony internetowej Zamawiajqcego; www.bip.mwik.kolobrzeg.gl
1.3. Ogioszenie o wszczeciu postepowania zosta1o zamieszczone na stronie internetowej BIP

Zamawiajqcego.

Rozdzial 2.- TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:
ZAMOWIENIE SEKTOROWE.
Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zaméwiefi przez MWIK Sp. z o. o. w Ko1oblzegu - Zalqcznik nr1 do Uchwa1y Nr
134/2019 Zarzadu Spéiki MVWK Sp. z 0.0. w Ko10brzegu z dnia 04.12.2019 r. _

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

”Dostawa 1 sztuki nowego urzadzenia do drukowania faktur"

Postepowanie nr 2/Nl/2021

Rozdzial 4: INFORMA CJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupe1nienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
bedq przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji m02e mieé
charakter pisemny. faksu lub forme elektroniczna. Przed terminem sk1adania ofert vonawcv winni
zapoznac sie z treécia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi
zmianami. Za zapoznanie sie z cabécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Oferte sk+ada 81%, w formie pisemnej.
2. Pe1nomocnictwo do Qodgisania ofem winno byé do1aczone do oferty. o ile nie wynika z

innych dokumentéw za1qczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzia1alnoéci gospodarczej). Pe1nomocnictwo winno byé do1qczone w oryginale lub
kopii poéwiadczonej notarialnie, bad: przezjego wystawce.

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

.,Dostawa 1 sztuki nowego unqdzenia do drukowania faktur"
’ Postepowanjg nr 2IN|I2021

NIE OTWIERAC PRZED ....4.éf..10.2021 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca moZe wprowadzic zmiany Iub wycofaé z1oZonq oferte, przed up1ywem terminu
skiadania ofert.

5. Oferta jest jawna z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli Wykonawca nie p62niej niz w terminie
sldadania ofert zastrzegt. 2e nie moga one byé udostepniane.

Rozdziall 6: OFERTY CZESCIOWE:

Oferta musi obejmowaé ca1oéci zaméwienia, Oferty zloZone jako czeéciowe nie beda waZne.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci zioZenia oferty przewidujqcej odmienny niZ okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).



' SPECYFIKACJA WARUNKéw ZAMOWIENIA
W Postepowanie nr 2IN|12021 Strona: 3/15

Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zamowienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spe’miajq nastepujqce warunki

dotyczace:
a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dziatalnoéci lub czynnoéci, jeZeIi ustawy

nak1‘adaja obowiqzek posiadania takich uprawnieh,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencja+em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O O$WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONA WCY WCELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:
1. Wykonawca za1qczy nastepujace dokumenty potwierdzajqce spemienie warunkow udziaJu

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia: -
1.1. Formularz oferty— zatacznik nr1 do SWZ.
1.2. Podpisany Szczegéflowy opis przedmiotu zaméwienia - zaiacznik nr 2 do SWZ.
1.3. Aktualny odpis z w{aéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnoéci

gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i sh/vierdzajace, 2e zakres jego dziaJalnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a taKZe
wskazujqce osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy - wystawiony nie wczeéniej
niz 6 miesiecy przed up1ywemterminu sk¥adania ofert.

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

1.5. Podpisane Oéwiadczenie o sytuacji Wykonawcy - za1a1cznik nr 4 do SWZ.
1.6. Zaiaczenie kompletu dokumentow urzadzenia
2. Zamawiajacy zada przedstawienia orygina’lu Iub 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 may sprawdzié jej
prawdziwoéci w inny sposéb.

3. Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcow, ktérzy w wyznaczonym terminie nie z#oZyli
dokumentéw potwierdzajqcych spelnienie warunkéw udziam w postepowaniu. do uzupeMienia
tych dokumentow w okreélonym terminie.

Rozdziai 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPéLNlE:
Wykonawcy mogq wspélnie ubiegaé sie 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 Zamawiajqcego.
2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towaréw i us{ug zgodnq z ustawa

o podatku VAT i podatku akcyzowym.

Rozdziat 12: OPIS KRYTERIéW KTéRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty spe’miajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji z#o:one przez Wykonawcéw
nie podlegajqcych wykluczeniu, beda oceniane wediug poniZszej analizy kosztéw
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Koszt eksploatacji urzqdzenia

Model! Nazwa Cena
urzqdzenia

Koszt czeéci
eksploatacji
strIPLN

Koszt tonera
strIPLN

Koszt ogélny
wydruku

Kolejnoéé pkt

Rozdzial 13: WADIUM
Nie dotyczy.

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy zjozona Oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z upiem terminu skjadania ofert.

ROZDZIAI. 15: MIEJSCE l TERMIN SKtADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obsjugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji” Sp. z o. 0. ul. Artyleryjska 3,
78-100 Kojobrzeg.
Termin: Oferte naleZV zioZvé do dnia .ig...10.2021 r. godz. 130°.
Oferty zoone po terminie zostanq Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozdziai 16: 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 zostajy uszkodzone, wycofane lub zamienione.
2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego

czjonkowie Komisji dokonujq oceny poszczegélnych ofert pod wzglgdem zgodnoéci z warunkami
okreélonymi opisie przedmiotu zaméwienia i specyfikacji warunkéw zaméwienia.

3. lnformacje z otwarcia ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie BIP.
4. Oferta Wykonawcy, ktéry zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postepowania, nie bedzie

rozpatrywana.
5. 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) zostaja podpjsana przez osoby nieuprawnione;
d) jej zjozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

Rozdzial 17: NEGOCJACJE ZAMO'WIENIA:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcqlami,
ktérzy ztoZyli oferte/y.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktOrzy zj02yli oferty w niniejszym postepowaniu do sZenia
ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.
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MBRZEG

w inny sposéb.
4. Wniesienie odwmania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.

Odwolanie wnosi sie wwqcznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do
Prezesa Zarzadu SpéIki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéiki z ograniczona
odpowiedzialnoécia w Kmobrzegu.

5. Odwdanie powinno wskazywaé zaskarZonq czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej
zarzuca sie niezgodnoéc z przepisami Procedury, zawierac': zwiefle plzedstawienie zarzutéw,
okreélaé 2adanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwdania.

6. Odwo¥anie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwo{anie Prezes Zarzqdu Spéfiki mOZe je uwzglednié lub odrzucié.

8. Informacje o odrzuceniu odwo’rania Zamawiajqcy przesy+a Wykonawcom, ktérzy uczestniczyfi
w postepowaniu.

9. 0d decyzji Prezesa Zarzadu Spé+ki rozstrzygajacej odwotanie nie przysmguja dalsze érodki
odwdawcze.

7“

Rozdzial 23: OGtOSZEN/E WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. Po rozstrzygnieciu postepowania kazdy Wykonawca, ktéry zioiy! oferte, zostanie zawiadomiony (e-

mail) 0 dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy
lub o uniewaz'nieniu postepowania,

2. Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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KOKOSRZEG

Rozdzial 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajqcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bodzie przedstawiata

najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
2. O wyborze oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie

o udzielenie zaméwienia podajqc nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktorego oferte wybrano oraz
jej cenelwartoéé.

Rozdzial 19: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1. Zamawiajacy moZe uniewa2nié postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie
postepowania.

2. Gdy postepowanie obarczone jest wadaj uniemozliwiajaca zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaZnieniu postopowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajqcy zawiadamia rownoczeénie

wszystkich Wykonawcow. ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdziaf 20: SPOSOB UDZIELANIA WYJAs'NIEA'I DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specy'fikacji warunkéw

zamowienia. Zamawiajqcy jest obowiazany niezwtocznie udzielié wyjaéniefi, jednak nie p62niej niz
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wptynqt do Zamawiajqcego nie p62niej niz do godz.15.00
w dniu, w ktérym uplywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajqcy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania Zrédta
zapy’tania.

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

4. Osobq uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawcaj jest pod wzglodem
proceduralnym
e-mail: przeta_rgi_@[nwik.kolobrzeq.pl.

5. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujq
e—maillpisemnie/fakseml. Oéwiadczenia, wnioski. zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomoca telefaksu uwaZa sie za ztoZone w terminie, jeZeli ich treéé dotarta do adresata przed
uptywem terminu.

6. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektronicznq rozumie przestanie
dotqczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez
osobe upowaZniona do reprezentowania Wykonawcy Iub Zamawiajqcego.

Rozdzial 21: ZOBOWIAZANIA WYKONAWCYZWIAZANE Z UMOWA:

1. Zostaty okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Zamawiajqcy moZe zawrzeé umowe przed uptywem terminu okreélonego w ust. 2, jeZeli

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia ztoZono tylko jedna oferta.
4. 0 miejscu i dokladnym terminie zawarcia umowy Zamawiajqcy powiadomi niezwtocznie wybranego

Wykonawce.

Rozdzial 22: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1. Odwotanie przystuguje Wykonawcom, wytqcznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajqcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia Iub zaniechania czynnoéci, do
ktérej Zamawiajacy jest zobowiqzany na podstawie Procedury.

2. Odwotanie przystuguje wytqcznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spe’mienia
warunkéw udziatu w postepowaniu.

3. Odwotanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajqcego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiapej podstawe jego wniesienia, jeZeli
zostaty przestane faxem Iub droga etektronicznaj, albo w terminie 10 dni jeZeli zostaty doreczone
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Zaiqcznik Nr 1 do SWZ

- dnia 10.2021 r
nazwa (firma) Wykonawcy

Nr KRS ..................................................
nr telefonu .............................................
e—mail: ..............................................

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spoika z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Kolobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujac do ogioszenia o postepowaniu na:
,,Dostawa 1 sztuki nowego urzqdzenia do drukowania faktur. Postepowanie nr 2lNl12021
1. Oferujemy dostawe przedmiotu zaméwienia okreélonego w szczegoiowym opisie zaméwienia za

wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:
zinetto+VAT= zibrutto

(siownie: ....)
Okresgwarancll .. ..
Kalkulacja kosztéw dia
wydruku 80 000 sztuk,
stron

Cena Koszt czeéci Koszt tonera Koszt ogélny
i

urzqdzenia str/PLN PLN

Powsza cena uwzglednia wszystkie koszty zwiazane z realizac przedmiotu zaméwienia.
2. Oéwiadczamy. 2e zapoznaliémy sie ze warunkami zaméwienia i uznajemy sie; za zwiazanych z

okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
3. Oéwiadczamy, Ze uwaZamy sie za zwiqzanych niniejsza oferta na czas 30 dni.
4. Akceptuje bez zastrzeZefi projekt umowy oraz Umowe zobowiazuje sie zawrzeé w miejscu i

terminie jakie zostana wskazane przez Zamawiajqcego.
5. Termin wykonania dostawy — do dnia .........................................

Zaiacznikami do niniejszej oferty sq:

" BEdBiéSéébJ/ééébfd'hswéz'fiiéfié}
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Zalqcznik nr 2 do SWZ

Szczegéiowy opis zaméwienia.

Opis przedmiotu dostawy
Dostawa 1 sztuki nowego urzqdzenia do drukowania faktur

Wydruk -ok. 8000 szt.

1.Pozosta#e warunki dostawy urzadzenia

2.0kres gwarancji minimum 36 miesiecy.

3.03wiadczenie . 2e oferowane urzadzenie jest fabrycznie nowe.

4.Termin dostawy 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.



M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMéWIENIA
Postepowanie nr 2lNl/2021 Strona: 9/15(04103583

Zalqcznik nr 3 do SWZ

dnia ......... 10.2020 r.

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Nawiazujac do og¥oszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

,,Dostawa 1 sztuki nowego urzqdzenia do drukowania faktur ”

Postepowanie nr 2INl12021

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

1. Firma, ktérq reprezentujemy nie wylzqdzfla szkody, nie wykonujac zaméwienia lub
wykonujac je nienaleZycie,

2. W stosunku do Firmy, ktora reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogioszono
upad+oéci, z wyjatkiem sytuacji, gdy po ogloszeniu upadioéci dosz¥o do zawarcia uk¥adu
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sadu. jeieli uktad ten nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadJego.

3. Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, opiat lub sk%adek na
ubezpieczenia spoieczne lub zdrowotne, z wytkiem przypadkow uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, rozloZenia na raty zaleg#ych matnoéci lub wstrzymania
w cabéci wykonania decyzji w’raéciwego organu.

4. 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 zamowienia,
przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popemione w celu osiqgniecia korzyéci matkowych,
a tak2e za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
zwiazku majacych na celu popemienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego

5. W stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy Sad nie orzekt zakazu ubiegania sie
o zamowienia na podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny
zabronione pod groibq kary.

6. Nie jesteémy powiazani kapita’mwo lub osobowo z Zamawiajacym polegajqcym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spake, jako wspélnik spmki cywilnej lub spc'fiki osobowej;
b) peinieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego. prokurenta,

pemomocnika.

.................... ,dnia...................10.2021 r.
(upeMomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

................ dnia ......10.2021 r.
pema nazwa wykonawcy

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

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Nawiazujac do og%oszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

,,Dostawa 1 sztuki nowego urzadzenia do drukowania faktur"
Postepowanie nr 2/NI/2021

Zgodnie z wymogami okreélonymi, oéwiadczam, co nastepuje:

Warunki udziaIu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam, 2e speiniam Warunki udziam w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dzia!alnoéci zawodowej,

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

Miejsce i data 10.2021 r.
podpis osoby losébl upowaZnionej/nych
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Umowa nr 2INII2021

W dniu ......................... 2021 r. w Koiobrzegu pomiedzy:
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spélkq z ograniczona odpowiedzialnoéciq z siedziba
w Koiobrzegu, ui. Artyleryjska 3, wpisanq do rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Koszalinie IX Wydziai Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem:
0000169262
NIP: 671-00—12-257 REGON: 330263149, ktéra reprezentuje:

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwana w treéci umowy Zamawiajacym,
a:

III III II $531555"aa'éé'j'ég't'rij'fiéiéééié’biaréav'v"55115612655362; 's'aa‘ @3550; "
pod numerem KRS .................... NIP ........................... , REGON

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

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

zwana w treéci umowy Wykonawca
lub zwanymi iacznie Stronami

w rezultacie dokonania przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedura udzielania zaméwiefi przez MWiK Spéika
z 0.0. w Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spéiki MwiK z 04.12.2019 r.) zostaia zawarta umowa
o nastepujqcej treéci:

§ 1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé zadanie, ktérego przedmiotem jest

dostawa 1 sztuki nowego urzadzenia do drukowania faktur,- okreélonego w szczegoiowym opisie
zaméwienia, ktéry stanowi zaiqcznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca gwarantuje, 2e bedace przedmiotem umowy urzadzenie jest oryginalne, fabrycznie
nowe, naleZytej jakoéci, sprawne, wolne od wad fizycznych.

§ 2
. Strony niniejszej umowy ustaliiy nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzier'I podpisania umowy.

3. Termin dostawy, montaZu i uruchomienia urzadzenia do dnia... ..11.2021 r.
§ 3

Do koordynacji spraw zwiazanych z niniejsza umowa Zamawiajqcy wyznacza p. Witold Mistak,
telefon komérkowy: .................

”—
5

§ 4
1. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie okreélonycm w § 2 ust.3 uznaje sis;

podpisanie przez Strony protokoiu odbioru dostawy, montaZu i uruchomienia.
2. Wykonawca w terminie okreélonym w § 2 ust. 3, przekaZe Zamawiajacemu komplet dokumentéw

odbiorowych w tym w szczegolnoéci:
1) rysunki techniczne, schematy podiaczefi.
2) instrukcje obsiugi wjezyku polskim, niezbedne dla prawidiowego u2ytkowania i obsiugi
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3) karty gwarancyjne urzadzefi.
. JeZeli w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia to

Zamawiajacy odbierze przedmiotu umowy i uzgodni z Wykonawca termin na usuniacie wad i
usterek

§ 5
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy.

§ 6
. Wynagrodzenie ryczaitowe za prawidiowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi

............zibrutto (siownieziz....................................................)
. Strony ustaiaja. 2e obowiazujaca ich forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest

wynagrodzenia w formie ryczaitu.
. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie prace niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu

umowy, r6wnie2 te. ktorych rozmiaru i kosztéw nie moZna byio przewidzieé w dniu zawarcia
umowy.

. Podstawa do wystawienia faktury jest podpisanie przez Strony protokoiu odbioru koficowego
dostawy, montaZu i uruchomienia bez usterek i wad.

. Zapiata wynagrodzenia. o ktérym mowa w ust. 1, nastapi przelewem na wskazane przez
Wykonawca konto bankowe, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby
Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury wraz z bezusterkowym protokoiem odbioru.

. Za data dokonania zapiaty uwaZa sie date obciaZenia rachunku Zamawiajacego.

. .Wykonawca nie moZe przenieéé wierzyteinoéci Iub praw przysiugujacych mu na podstawie
niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7

. Strony postanawiaja, 1e obowiazujacaje forma odszkodowania sa kary umowne.
2. Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) zwioke w przekroczeniu terminu okreélonego w § 2 ust. 3 w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy. za kaZda rozpoczeta dobe zwioki.

2) za zwioka w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Iub w okresie gwarancji i
rakojmi w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniacie wad i usterek.

KaZda ze stron zapiaci kart-g umowna w wysokoéci 10% wynagrodzenia, brutto ustaionego
w § 6 ust. 1 umowy za odstapienie od umowy z jej winy.

Wykonawca wyraZa zgoda na dokonanie przez Zamawiajacego potracenia kar umownych
z faktur wystawionych przez Wykonawca .
Laczna wysokoéé kar umownych nie moZe przekroczyé 50% wartoéci wynagrodzenia brutto
okreélonego w § 6 ust. 1 umowy.

. Kary umowne sa niezalezne od siebie i kumuluja sia.
§ 8

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rakojmi na caiy przedmiot umowy na okres
36 miesiecy, liczony od daty podpisania protokoiu odbioru kor'Icowego dostawy i uruchomienia.

. W okresie gwarancji i rakojmi Wykonawca zobowiazany jest do bezpiatnego usuniacia wszelkich
usterek/wad w terminie 24 h od dnia powiadomienia przez Zamawiajacego w formie e-mail.

. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawca do usuwania usterek/wad i nieusuniecia ich przez
Wykonawca w wyznaczonym umowa terminie, Zamawiajacy ma prawo zlecié ich usuniecie innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo wynikajace z gwarancji i
rakojmi oraz moZe naliczyé Wykonawcy kary zapisane w § 7 ust. 2 pkt 2.

. Wykonawca zapewni sen/vis gwarancyjny przez okres trwania gwarancji z zapewnieniem czaéci
zamiennych.
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5. Naprawa w okresie trwania gwarancji i rekojmi wyd1u2y okres gwarancji na naprawiane elementy o
czas ich naprawy.

§ 9
1. NiezaleZnie od wypadkéw wymienionych w treéci Ksiegi Ill tytu1u XV kodeksu cywilnego, kaZdej ze

Stron przys’tuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku naruszenia przez drugq Strong
postanowiefi umowy na zasadach opisanych poniiej.

2. Zamawiajacemu przysiuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujqcych sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej. 2e wykonanie umowy w cabéci

lub w jej czeéci nie leZy w interesie publicznym, czego nie moZna by%o przewidzieé w chwili jej
zawarcia,

2) zostanie wszczete poste'powanie zmierzajace do og#oszenia upadbéci, rozwiqzania firmy
Wykonawcy lub zostanie z)oZony wniosek o ogioszenie upadbéci Wykonawcy Iub oéwiadczenie
o wszczeciu postepowania naprawczego.

3) zostanie wydany w trybie administracyjnym Iub cywilnym nakaz zajecia matku Wykonawcy,
4) gdy Wykonawca nie przystapi do realizacji przedmiotu umowy w terminie, bez uzasadnionych

przyczyn lub przerwie prace i niezw’tocznie nie wznowi ich pomimo wezwania Zamawiajqcego.
5) gdy Wykonawca nie realizuje obowiazkéw w zakresie gwarancji i rekojmi, okreélonych w § 8

umowy. '

3. Strony moga odstapio od umowy w terminie 30 dni daty od powziecia wiadomoéci
o okolicznoéciach stanowiacych podstawe odstapienia. Odstqpienie od umowy wywowje skutki
ex tunc - czyli ze skutkiem wstecznym.

4. Wykonawcy przysmguje prawo odstapienia od umowy, bez ponoszenia kosztow, jeZeli
Zamawiajacy:

1) odmawia odbioru dostawy lub odmawia podpisania protokolu odbioru. bez wskazania
uzasadnionej przyczyny,

2) nie wywiazuje sie z obowiazku zap1aty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie
jednego miesiqca od up+ywu terminu na zamate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.

5. Oéwiadczenie o odstapieniu od umowy naleZy z’rozyé drugiej stronie w formie pisemnej pod
rygorem niewaZnoéci - oéwiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie oraz
musi byé 21020ne nie poiniej nii w terminie 30 dni kalendarzowych Iiczonych od daty powziecia
przez Strong wiadomoéci o wystapieniu okolicznoéci opisanych w § 9.

6. Odstapienie od umowy nie skutkuje niewa2noécia postanowien umowy w zakresie
odpowiedzialnoéci Stron za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie przedmiotu umowy.
opisanych w § 7 umowy.

§10
1. Zmiana postanowien zawartej umowy m02e nastapié za zgoda obu stron, wyraz’onq na piémie

w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaZnoéci takiej zmiany.
2. Zmiana umowy nastqpié moZe z inicjatywy Zamawiajqcego albo Wykonawcy poprzez

przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawieraé:
1) opis zmiany ijej charakter,
2) uzasadnienie zmiany wraz z jej udokumentowaniem,
3) czas wykonania zmiany oraz wplryw zmiany na termin zakoficzenia umowy.

3. NiezaleZnie od powszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajq mozliwoéé zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych.
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§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego.

2. Strony umowy doloZa wszelkich starafi w celu rozstrzygniecia ewentualnych sporéw droga
polubowna.

3. W przypadku braku rozwiazafi polubownych spory wynik1e na tle realizacji niniejszej umowy qzie
rozstrzygat Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§12
Niniejsza umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach. z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajqcy i 1 egzemplarz Wykonawca.

Zalgcznik do umowy:

1. Szczego’fowy opis zaméwienia
2. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zacznik nr 1 do umowy
szczsaétowv OPIS 2AM6WIENIA

Opis przedmiotu dostawy
Dostawa 1 sztuki nowego urzadzenia do drukowania faktur"

Wydruk -ok. 8000 szt.

1.Pozosta%e warunki dostawy urzadzenia
2.0kres gwarancji minimum 36 miesiecy.
3.0éwiadczenie , 2e oferowane urzadzenie jest fabrycznie nowe.
4.Termin dostawy do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.




