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

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

1_ Nazwa postepowania: Usiuga

Stala konserwacja urzqdzeri transportu bliskiego podlegajqca dozorowi przez UDT”
Postepowanie nr 3ITMI2021

Numer postepowania: 3ITMI2021
2, specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzqdzii: n0

lmie i nazwisko: Janusz Kubek / Beta ~6.’éf12.2021 r.
Podpis: /.,W

3_ specyfikacje,l warunkéw zaméwiéua zatwierdzii pod Wzgledem technicznym:
Imie i nazwisko: Marcin Szumski — Kierownik Dz. TM JDnia — 1'.
Pods: gala/1g

4_ specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:
lmie i nazwisko: lwona Kazimierowska —'Giéwny Ksiegowy Dnia "2941”” r.
Podpis: [W/

5_ specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: / 5/ a a .. A
lmie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — Radca Prawny .1 ; Dnié- 0.44 ’( '
Podpis: Podpis: .7 1/ I,” i

6_ specyfikacje warunkéw zaméwienigzélviiyfdzii: M m ,., I
lmie'I nazwisko: Pawei Hryciéw- Prezes Zarzqciyfipfikiifl7 A R“Mimia - .C/.?.-. (.14.: ..C. .'/r.
Podpis: MWiK Sp. z o 0. W289"

Pawd

lntegralnq czeéé niniejszej SWZ stanowia wzory dokumentéwlzalqcznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1: ZAMA WIAJA CY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spétka z ograniczonq

odpowiedzialnoéciq, ul. Artyleryjska 3, 78-100 Ko10brzeg, wojewodztwo zachodniopomorskie,
REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.

' Adres strony internetowej Zamawiajqcego; www.bip.mwik.kolobrzeg.gl
Adres: e-mail; przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
Og1oszenie o wszczeciu postepowania zosta1o zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajqcego.
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Rozdziaf 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie ‘o udzielenie powszego zamowienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania 2améwier’1 przez MWiK Sp. z o. o. w Ko1obrzegu - Za1acznik nr 1 do Uchwaly Nr
134/2019 Zatzqdu Spétki MWiK Sp. z 0.0. w Ko10brzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

,,StaIa konserwacja urzqdzefi transportu bliskiego podlegajaca dozorowi przez UDT”
Postepowanie nr 3ITM12021

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treéci speoyfikacji w toku postepowania
bedq przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé charakter
pisemny Iub forme elektroniczna. Przed terminem sktadania ofert vonawcv winni zapoznaé sie z
treécia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie z caloécia udostepnionyoh dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdziai 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte skiada sie w formie pisemnej..
2. Pelnomocnictwo do godpisania ofem winno byc’: do1qczone do oferty, o ile nie wynika

z innych dokumentéw zataczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzia1alnoéci gospodarczej). Petnomocnictwo winno byé ddqczone w oryginale lub kopii
poéwiadczonej notarialnie, badi przez jego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie, ktéra bedzie zaadresowana: lnazwa i adres
Zamawiajqcegol oraz bedzie posiadaé nastepujace oznaczenie:

OFERTA
,,Stala konserwacja urzqdzefi transportu bliskiego podlegajqca dozorowi przez UDT”

Postepowanie ‘nr 3ITMI2021
NIE OTWIERAC PRZED ...Q<@12.2021 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany lub wycofac': zbZona oferte przed uptywem terminu
skJadania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiqcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeieli
Wykonawca nie p62niej n12 w terminie sk1adania ofert zastrzeg’r. 2e nie mega one byé
udostepniane.
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Rozdzia: 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé caioéc’: zamowienia. dopuszcza sie skiadanie ofert czeéciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci zioZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreéiony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. 0 udzieienie zamowienia mogq ubiegac': sie Wykonawcy, ktéizy speiniajq nastepujqce warunki
dotyczace:

a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dziaialnoéci lub czynnoéci, jeZeli ustawy
nakiadaja obowiqzek posiadania takich 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 OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MflJA DOSTARCZYC‘
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEJLNIENIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU:

Wykonawca zaiqczy nastepujqce dokumenty potwierdzajace speinienie warunkow udziaiu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia:
1. Formularz oferty — zaiqcznik nr 1 do SW2.
2. Podpisany szczegéiowy opis zaméwienia - zaiacznik nr 2 do SW2.
3. Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zaiacznik nr 3 do SW2.
4. Oéwiadczenie o speinieniu warunkéw udziaiu w postepowaniu — zaiacznik nr 4 do SW2.
5. Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaialnoéci

gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajqce, 2e zakres jego dziaialnoSci odpowiada profilowi zamowienia, a takZe wskazujace
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy.

6. Opiacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajqcy, Ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaialnoéci. Wykonawca
przedstawi polise odpowiedzialnoéci cywilnej przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej ni2 wartoéc‘:
zioZonej oferty Wykonawcy.

7. Wykaz przynajmniej jednej zrealizowanej w ciagu ostatnich 3 lat kalendarzowych, a jeZeli okres
prowadzenia dziaialnoéci jest krétszy, to w tym okresie, z naleZyta starannoéciq - usiugi
konserwacji urzqdzeh d2wigowych, toamej z przedmiotem zamdwienia. ktéra winna stanowié
minimum 70 % wartoéci oferty Wykonawcy zio7.onej w niniejszym postepowaniu — zaiqcznik nr 5
do SWZ. W niniejszym zaiqczniku nale2y podac’: tak2e date i miejsce wykonania usiugi. Dodatkowo
Wykonawca zalaczy referencje od podmiotéw na rzecz, ktérych zrealizowai powsze usiugi.

8. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 5. powinny byc’: wystawione nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed
upiywem terminu skiadania ofert.

9. Zamawiajacy zaZada przedstawienia oryginaiu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna iub
bedzie budzié wqtpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mOQi sprawdzic': jej
prawdziwoéci w inny sposdb.

10. Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zio‘zyli
dokumentow potwierdzajacych speinienie warunkéw udziaiu w postepowaniu, do uzupeinienia
tych dokumentéw w okreélonym terminie. ' ‘
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Rozdziai 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

Wykonawcy mogq wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.
Rozdziai 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Gene winna uwzgledniac’: wszelkie koszty Wykonawcy zwiqzane z realizacja zaméwienia, w tym
dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowac‘: stawke podatku VAT od towaréw i us1ug zgodna z ustawa o podatku

VAT i podatku akcyzowym.

Rozdzial' 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY:

Oferty spetniajace wymagania formalne okreSlone w niniejszej instrukcjiz1020ne przez Wykonawcéw nie
podlegajqcych wykluczeniu, bedq oceniane wed1ug poniZszych kryteriéw i wag:

Maksymalna Iiczba punktéw, jaka moZna uzyskaé-dla kryterium cena brutto oferty — 100 pkt
1. Wybér Oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wed1ug nastepujqcych kryteriéw oceny ofert:

Gena - 100 %
Sposéb przyznania punktéw w kryterium ,,cena”:

cena najniZssza

C: x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 %
cena Oferty ocenianej

Rozdzial 13: WADIUM

Nie jest wymagane

Rozdziaf 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy zioZona oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z up1ywem terminu sk1adania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: Poczta/ Punkt Obsiugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji" Sp. 2 0.0. ul. Artyleryjska 3,
78-100 Kdobrzeg.

Termin: Ofert nalez 2102 6 do dnia ..
Oferty z1oZone po terminie zostana Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozdziai 16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje, otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego na niejawnym posiedzeniu.

Rozdzial17:lNFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego.
2. Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie. ktérego cz1onkowie Komisji

dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami okreélonymi opisie
przedmiotu zaméwienia i specyfikacji.

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

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

nieuczciwej konkurencji;

Rozdzia! 18: NEGOCJACJE ZAMéWIENIA:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcq/ami.
ktorzy Zbli oferty.

2. Wykonawcy, ktorzy przystapia do negocjacji ceny oferty, mogg zloZyé ofer_ty ostateczne z ceng
miszg od ceny pienlvotnei.

Rozdzial 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1 .

2.

3.

Zamawiajqcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiaJa najkorzystniejszy
bilans z punktu widzenia kryteriéw oceny ofert.
O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezw’rocznie Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie o udzielenie
zaméwienia podajqc nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz jej wartosé.
Zamawiajecy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajacej z treéci wybranej
oferty.

Rozdzial 20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1.

2.
3.

Zamawiajqcy moZe uniewaZnic’: postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie
postepowania.
Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemoZliwiajc zawarcie waZnej umowy.
O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia rownoczeSnie
wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia.

Rozdzial 21: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SW2:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajqcego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezw¥ocznie udzielié wyjaéniefi, jednak nie poiniej niz 2
dni robocze przed up1ywem terminu sk1adania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkow zaméwienia wptyna¥ do Zamawiajqcego nie péZniej niz do godz.24.00 w dniu,
w ktorym up’lywa po{owa wyznaczonego terminu sk1adania ofert.
Zamawiajqcy jednoczeénie umieszczaj treéé zapytania na stronie internetowej BIP, bez ujawniania
ZrOdia zapytania.
Zamawiajqcy moZe w kazdym czasie, przed up}ywem terminu do sk’ladania ofert, zmodyfikowaé treéé
specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposbb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.
Osobq uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — ,
e-mail: Qrzetargi@mwik.kolobrzegel,
Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia 'oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujq
e-maillpisemniel. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uwaZa sie za zbZone w
terminie, jeZeli ich tresé dotafla do adresata przed uptywem terminu.
Zamawiajecy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektronicznq rozumie przes1anie do+aczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZniona
do reprezentowania Wykonawcy Iub Zamawiajqcego.

Rozdzial 22: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCYZWIAZANE Z UMOWA:
1.
2.

Zosta{y okreslone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krotszym nii 10 dni 0d dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. 0 miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiajqcy powiadomi
niezw1ocznie wybranego Wykonawce.
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Rozdzial 23: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1.

2“
?”

Odwo’tanie przysmguje Wykonawcom, wy#a1cznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci
Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia Iub zaniechania czynnoéci, do
ktérej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie Procedury.
Odwo’tanie przysluguje wylacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny speJnienia
warunkéw udziam w postepowaniu.
Odwmanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeIi
zostaw przesiane faxem Iub droga elektroniczna, albo w terminie 8 dni jeZeli zosta%y doreczone w inny
sposéb.
Wniesienie odwmania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajqcego.
Odwohanie wnosi sie wy1‘acznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu Spéfiki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spc’fiki z ograniczona odpowiedzialnoéciq
w Ko{obrzegu.
0dwolanie powinno wskazywaé zaskarZonq czynnoéé Iub zaniechania Zamawiajqcego, ktérej zarzuca
sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutow, okreélac
Zadanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwmania.
Odwdanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwdanie Prezes Zarzqdu Spt’fiki moZe je uwzglednié Iub odrzucié.
Informacje o odrzuceniu odwdania Zamawiajacy przesy’ra Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
0d decyzji Prezesa Zarzadu Spéflki rozstrzygajqcej odwmanie nie przystugujq dalsze érodki
odwmawcze.

Rozdzia! 24: OGtOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. Niezwtocznie po rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktérego oferte wybrano do realizacji,

zostanie zawiadomiony (e-mail) odokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego
wykonawcy Iub o uniewainieniu postepowania, a takZe o Wykonawcach wykluczonych oraz o
ofertach odrzuconych.

. Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zalqcznik nr 1 do SWZ

dnia 12.2021 r.
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja"
Spélka z ograniczonq odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3; 78-100 Kolobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujqc do ogbszenia o postepowaniu na:
”Stata konserwacja urzqdzefi transportu bliskiego podlegajqca dozorowi plzez UD ”
POSTEPOWANIE NR 3ITM [2021

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w szczegélowym opisie zaméwienia za wynagrodzeniem
maksymalnym w kwocie: .................................. zI netto + VAT = ............................................ zl brutto

(s1ownie: ................................................................................................................)
tj. za 1 m-c.................................. zl netto + VAT = ...................................... z1brutto

Powsza cena uwzglednia wszystkie koszty zwiqzane z realizac przedmiotu zaméwienia, w tym réwnieZ koszty czynnoéci
konserwacyjnych przedmiotu zaméwienia na terenie dzia1ania Zamawiajacego.

Wyszczegélnienie:

Lp. Nazwa artykutu Cena netto

1 2 3
Zuraw staly ZW 1000,nr rej 0308, (przepompownia Diwirzyno),

1
2 wciqgnik linowy T10 322K. nr rej. 0394 (Przepompownia P-5),

3 wciagnik #aficuchowy 8092M, nr rej0393, (Przepompownia P-5),

4 Zuraw staly ZSW-500, nr rej. 0411, (wars‘ztat mechaniczny).

wciagnik przejezdny WSP 1,51 ,dozbr ograniczony. (warsztat
5 mechaniczny),

6 wciagnik Iaficuchowy B102M, nr rej.0220, (Ustronie Morskie),

7 diwignik Hokowy SMW 1142, nr rej 0096,

8 wciagnik linowy JN-G, nr rej 0143, (warsztat samochodowy)
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2.

3.

4.
5.
6
*min

3ITMI2021

9 dZwignik érubowy SDO—12,5 , nr rej. 0201. (warsztat samochodowy)

10 iuraw samojezdny BUR-0082, nr rej. 0276

1 1 wciqgnik przejezdny WSP—3t, dozér ogranlczony,(oczyszczalnia
éciekéw)

12 wcia_gnik przejezdny WSP-3t, dozér ograniczony,(oczyszczalnia
éciekbw)

13 wclagnik przejezdny WSP—3t, dozér ograniczony,(oczyszczalnia
éciekéw)

14 suwnica reczna 2,0T, nr rej. 0107, (oczyszczalnia éciekéw)

15 suwnica pomostowa elektryczna 5T,nr rej.13108,(ZUW Bogucino),

16 wézek widlowy, nr rej.4711000011, dozér pelny (magazyn MWiK),

17 wciqgnik przejezdny lar‘lcuchowy typ WP XI-6.3,dozér pelny, nr
rej.0550,
diwignik samochodowy dwukolumnowy TPF — 209,4 tony, dozér

18 ograniczony (warsztat samochodowy).

19 Zuraw Przeladunkowy — BEFARD XF-1500 C na sam. Renault nr rej.
ZS873CC

20 Zuraw Przeladunkowy — BEFARD XF-1500 C na sam. Renault nr
rej.ZS105CE

21 Zuraw typ: F4OB.0.23 Fasii nr ser. 0407-0171 na Iveco

Dailv 35C15 —ZKL 11994
22 2uraw typ: F40B.0.23 Fasii nr ser. 0407-0172 na Iveco Daily 35015 ~

ZKL 11995

RAZEM

Oéwiadczamy, ‘ze zapoznaliémy sie z treéciq Specyfikacji Warunkbw Zaméwienia i uznajemy sie za zwiazanych z
okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
Oéwiadczamy, 2e zawarty projekt umowy zostal przez nas zaakceptowany i zobowiqzujemy sie w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na wyZej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajapego.
Oéwiadczamy, 2e uwaZamy SlQ za zwiqzanych niniejszq ofenq na czas 30 dni.
Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu zaméwlenia.
Udzielamy .. . ..“ — m-cy gwarancji na przedmiot umowy.
imalna gwarancja 24 m-ce

Zalapznlkami do niniejszej oferty sq:

...........

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

podpis osoby losébl upowaaonej
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ZALACZNIK NR 2 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA

Stala konserwacja urzqdzefi transportu bliskiego podlegajqca dozorowi przez UDT
POSTEPOWANIE NR 3ITMI2021

i. Wykonawca okreéli miesiecznq ceng za wykonanie usiugi.
||. Umowa z Wykonawca zostanie zawarta na okres 2 lat.
Ill. W koszt konserwacji naleiy wliczyé dojazd .
IV. Zamawiajqcy wymaga, by czas dojazdu na miejsce awarii urzqdzenia wynosii

nie wiecej niz 1 godzine od powiadomienia o awarii.
V. Zapiata naleznosci nastapi przelewem. na konto Wykonawcy podane na fakturze,
w terminie do 30 dni od daty Wpiywu faktury do siedziby Zamawiajqcego.

Wykaz urzgdzeri godlegaigcych staiei konserwac'Ii przez UDT wg. stanu na dzieI‘I 30.10.2021 r:

Zuraw staiy ZW 1000,nr rej 0308, (przepompownia Diwirzyno),
wciagnik Iinowy T10 322K, nr mi. 0394 (Przepompownia P-5),
wciagnik lar'Icuchowy 8092M, nr rej0393, (Przepompownia P-5),
zuraw staly ZSW-500 nr rej 0411, (warsztat mechaniczny),
wciqgnik przejezdny WSP 1, 51 ,dozor ograniczony, (warsztat mechaniczny),
wciagnik iar'Icuchowy B102M, nr rej.0220, (Ustronie Morskie),
déwignik tiokowy SMW 1142, nr re] 0096,
wciagnik Iinowy JN-G, nr re] 0143, (warsztat samochodowy),
dzwignik érubowy SUD-12,5 , nr rej. 0201, (warsztat samochodowy),
Zuraw samojezdny BUR-0082, nr rej. 0276,

. wciagnik przejezdny WSP-31, dozor ograniczony,(oczyszczainia éciekéw),

. wciqgnik przejezdny WSP-3t, dozér ograniczony,(oczyszczalnia éciekéw),

. wciagnik przejezdny WSP-3t, dozér ograniczony,(oczyszczalnia éciekéw),
. suwnica reczna 2,0T, nr rej. 0107, (oczyszczainia éciekéw),
. suwnica pomostowa eiektryczna 5T,nr rej.13108,(ZUW Bogucino),
. wézek widiowy, nr rej.4711000011, dozér peiny (magazyn MWiK),
. wciqgnik przejezdny iar'Icuchowy typ WP XI-6.3,dozér peiny, nr rej.0550,
. dzwignik samochodowy dwukolumnowy TPF — 209,4 tony, dozér ograniczony

(warsztat samochodowy).
19. Zuraw Przeiadunkowy - BEFARD XF-1500 C na sam. Renault nr rej. 28873CC.
20. Zuraw Przeiadunkowy — BEFARD XF-1500 0 na sam. Renault nr rej.ZS1050E.
21 .Zuraw typ: F4OB.0.23 Fasii nr ser. 0407-0171 na Iveco Daily 35C15 —ZKL 11994
22.2uraw typ: F4OB.0.23 Fasii nr ser. 0407-0172 na Iveco Daily 35615 - ZKL 11995
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

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

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

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

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

”StaIa konsenrvacja urzqdzefi transportu bliskiego podlegajqca dozorowi pnez UDT”
Postepowanie nr 3/TMI2021

Oéwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, kt6ra reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespemienia warunkéw w szczegélnoéci:

1. Firma, ktOra reprezentujemy nie wyrzadzfla szkody, nie wykonujqc zaméwienia lub wykonujqc je
nienaleZycie, a szkoda ta zostaia stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnilo sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.

2. W stosunku do Firmy, ktorq reprezentujemy nie otwarto Iikwidacji, ani nie ogioszono upadtoéci,
zwyjatkiem sytuacji, gdy po ogbszeniu upad’roéci doszb do zawarcia ukJadu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeIi ukrad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje matku upadlego.

3. Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, opiat lub SKJadek na
ubezpieczenia spo{eczne lub zdrowotne, z wytkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, rooZenia na raty zalech ptatnoéci lub wstrzymania
w cabéci wykonania decyzji Maéciwego organu.

4. Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostafly prawomocnie skazane za przestepstwo
popetnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko
prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popemione
w celu osiqgniecia korzyéci matkowych, a takZe za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udziaiu w zorganizowanej grupie albo zwiqzku majqcych na celu popemienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego

5. W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy Sad nie orzek% zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepisow o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groibq
kary.

6. Nie jesteémy powiazani kapita+owo lub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spolce, jako wspélnik spmki cywilnej lub spéiki osobowej;
b) pemieniu funkcji cz#onka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,

pelnomocnika.

.............dnia ............ 12. 2021 r.
(upeinomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Za1qcznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

OSWIADCZENIE
o spetnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

”Staia konsewvacja urzadzefi transportu bliskiego podlegajaca dozorowi przez UDT”
Postepowanie nr 3ITM/2021

Warunki udzialu w postepowaniu

1. Oéwiadczam, 2e: moge ubiegac 81$ 0 udzielenie zaméwienia:
1) nie podlegam wykluczeniu; .

2. Oéwiadczam, 2e speiniam Warunki udzia1u w postepowaniu dotyczqce:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dziflalnoéci zawodowej,

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

.............,dnia ......... 12.2021 r.
(upe1nomocniony przedstawiciel wykonawcy)



M SPECYFIKACJA WARUNKéW ZAMéWlENIA«mamas 3ITMI2021 Strona: |2/l4

Umowa nr 3ITMI2021

W dniu ......... 2021. r. w Ko1obrzegu pomiedzy:
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spélka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq w Kolobrzegu,
ul. Artyleryjska 3;
wpisana do rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydzia?
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000169262; NIP:671-00-12-257; REGON:330263149.
reprezentowanq przez:

Pawel Hryciéw - Prezes Zarzqdu
zwanym dale] Zamawiajqcym,

zwanym dale] Wykonawca,

Postepowanie o udzielenie powyiszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedurq udzielania zaméwiefi przez MVWK Sp. z o. o. w Kdobrzegu - Zahacznik nr 1 do Uchwa’ty
Nr 134/2019 Zarzadu Spo1ki MWiK Sp. z 0.0. w Kotobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

§ 1.
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania zadanie pt. ,,Stala

konserwacja urzqdzefi transportu bliskiego podlegajqca dozorowi przez UDT” szczego1owo
wymienionych i okreélonych w za+aczniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiqzuje sic-3 do wykonywania prac bedacych przedmiotem umowy zgodnie z
aktualnym poziomem wiedzy technicznej, przepisami Urzedu Dozoru Technicznego i naleZyta
starannoéciq.

§ 2.
1. Niniejsza umowa obowiazuje od dnia jej zawarcia do dnia ...................2023 r.

§ 3.
1. Wykonawca podejmuje sie usuwania awarii urzadzenia zg1oszonych telefonicznie Iub faksem w

dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.
2. Wykonawca podejmuje sie do przybycia na miejsce awarii i przystapienie do jej usuniecia w

czasie 1 godziny od chwili zg’roszenia.
§ 4.

1. Wykonawca bedzie przeprowadzai czynnoéci konselwacyjne polegajace na okresowym
sprawdzaniu prawid1owoéci dzia1ania, regulacji lub wymianie uszkodzonych elementow zgodnie z
instrukcja obsiugi technicznej i eksploatacji oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, pracy i polityki Spo1ecznej z dnia 29 paZdziernika 2003 r. § 14. ust.1 pkt.4.

2. Strony ustalaja czestotliwoéc': konserwacji zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru Technicznego,
nie rzadziej niZ 1 raz w miesiacu.

3. Materia’ry eksploatacyjne niezbedne do wykonania czynnoéci konserwacyjnych dostarczaé
bedzie Zamawiajacy.

§ 5.
1. KaZda przeprowadzona konserwacja winna zostac udokumentowana wpisem do ksiqZki

urzadzenia technicznego.
2. Po kazdym wykonaniu us1ugi zostanie sporzqdzony i podpisany przez obie strony protoké!

odbioru, w ktérym naleZy wymienic’; zakres wykonanych czynnoéci i zamontowane przez
Wykonawca materia+y.

3. Osobq wyznaczonq ze strony Zamawiajqcego do nadzoru nad realizac postanowier‘n niniejszej
umowy oraz podpisywania dokumentéw stanowiacych podstawe rozliczefi wykonanych robot jest
Pan Siawomir DIugosz, tel. 601947509;

4. Osobq wyznaczona ze strony Wykonawcy do nadzoru nad realizacja postanowieh niniejszej
umowy oraz podpisywania dokumentow stanowiqcych podstawe rozliczefi wykonanych robét
jest:
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1.

2.

Pan .
§ 6.

Elementy lub zespoiy uszkodzone w trakcie eksploatacji Iub na skutek naturalnego zuZycia
podlegajq wymianie na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca dokona wymiany tych elementéw w ramach czynnoéci konsewvaoyjnych.

§ 7.
Wynagrodzenie przysmgujqce Wykonawcy za wykonanie prac okreélonych w § 1ust 1. ustala sie na
kwote ........... zI netto + naleiny podatek VAT = ...... I brutto za 1 miesiqc (siownie:
.................. 00/100 21.).

§ 8
1.

2.

3.

Zamawiajacy zobowiqzuje site do dokonania' zap1aty wynagrodzenia okreélonego w niniejszej
umowie w oparciu o protokéi odbioru robOt, sporzqdzony i podpisany zgodnie 2 § 5.
KaZdorazowo zap1ata nale2noéci nastapi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze.
w terminie do 30 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajqcego prawid1owo wystawionej
faktury.
Za date dokonania piatnoéci uznaje sie dzien obciqnia rachunku bankowego Zamawiajqcego.

9
Wykonawca nie moZe powielzyo wykonania robét bedacych przedmiotem umowy innej osobie bez
zgody Zamawiajqcego dokonanej na piémie.

1.
§ 10.

Za niewykonanie lub niestaranne wykonanie prac okreélonych w niniejszej umowie Zamawiajqcy
ma prawo naliczyc kare, umowna w wysokoéci 15% wartoéci miesiecznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreélonego w okreélonego w § 7.
W przypadku opoinienia w przystapieniu do usuniecia awarii powyiej 1 godziny, Zamawiajqcy
ma prawo naliczyé kare umownq w wysokoéci 0.5% wartoéci miesiecznego wynagrodzenia brutto
za kaZda rozpoczeta godzine opoznienia.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania
przewszajacego wartoéé kar umownych

§ 11.
Wszelkie zmiany i uzupemienia postanowiel‘l umowy wymagajq dla swej waZnoéci dotrzymania
formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowq zastosowanie bade} mialty przepisy Kodeksu
cywilnego.

§ 13.

Strony poddaja ewentualne spory pod kognicje Sadu w1aéciwego miejscowo dla Zamawiajacego.
14.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach. po jednym dla kazdej ze stron.

Zaiaczniki:
1. zaficznik nr 1 — wykaz Ulzadzen.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zahcznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykaz urzqdzefi podlegajqcych staiej konserwacji przez UDT wg. stanu na dziefi 30.10.2021r:

Zuraw staly ZW 1000,nr rej 0308, (przepompownia Diwirzyno),
wciqgnik linowy T10 322K, nr rej. 0394 (Przepompownia P-S),
wciqgnik laficuchowy B092M, nr rej0393, (Przepompownia P-S),
Zuraw sta1y ZSW—SOO, nr rej. 0411, (warsztat mechaniczny),
wciqgnik przejezdny WSP 1,5t ,dozér ograniczony, (warsztat mechaniczny),
wciqgnik {aficuchowy B102M, nr rej.0220, (Ustronie Morskie),
diwignik tlokowy SMW 1142, nr rej 0096,
wciqgnik linowy JN-G, nr rej 0143, (warsztat samochodowy),
diwignik érubowy SDO-12,5 , nr rej. 0201, (wart samochodowy),

10. Zuraw samojezdny DUR-0082, nr rej. 0276,
11. wciqgnik przejezdny WSP-3t, dozér ograniczony,(oczyszczalnia éciekéw),
12. wciqgnik przejezdny WSP—3t, dozér ograniczony,(oczyszczalnia éciekéw),
13. wciqgnik przejezdny WSP-3t, dozér ograniczony,(oczyszczalnia £ciek6w),
14. suwnica rgczna 2,0T, m- rej. 0107, (oczyszczalnia §ciekéw),
15. suwnica pomostowa elektryczna 5T,nr rej.13108,(ZUW Bogucino),
16. wézek widlowy, nr rej.471100001 l, dozér pehly (magazyn MWiK),
17. wciqgnik przejezdny laficuchowy typ WP XI—6.3,doz6r pelny, nr rej.0550,
18. dz’wignik samochodowy dwukolumnowy TPF — 209,4 tony, dozér ograniczony

(warsztat samochodowy).
l9. Zuraw Przeladunkowy — BEFARD XF-1500 C na sam. Renault nr rej. Z3873CC.
20. Zuraw Przeladunkowy — BEFARD XF-1500 C na sam. Renault nr rej.ZS105CE.
21.2uraw typ: F4OB.0.23 Fasii nr 561'. 0407-0171 na Iveco Daily 35C15 —ZKL 11994
22.2uraw typ: F4OB.0.23 Fasii nr ser. 0407-0172 na Iveco Daily 35C15 — ZKL 11995
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