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

SPECYFIKACJA WARUNKéW ZAMOWIENIA
Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej zaméwienia sektorowego

nie przekraczajqcej kwoty 431.000 euro.
Nazwa postepowania: Dostawa

”Dostawa Srodkéw Czystoéci”

POSTEPOWANIE NR 1INZI2022

Numer postepowania: 1INZI2022

specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:
Imie i nazwisko: Janusz Kubek Dnia - 12.01.2022 r.

/.Zm~« 4.406%
specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdiii’pod wzgledem technicznym: ’
Imie i nazwisko: Alicja Baidys ED 1, fi 07 Dnia - .01 .2022 r.

specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:
lmie i nazwisko: lwona Kazimierowska -— Giéwny Ksiegowy Dnia - ,/_l%/«Q/l.flzgifik r.

specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: V f) (7” ))
Imie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — Radca Prawny nia -//..?'.. T7..".‘.'.’. .‘.T r.
Podpis: i// /
specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: //(
Imie,‘I nazwisko: Pawei Hryciéw— Prezes Zarz‘qd_u §pétki 1.1!... *Dnia- Aiflfi .Z. Z“...
POdpiS: Mil“ . 39. L u.u ‘g— 11111-19111

Paw 13mm
lntegralnq czeéé niniejszej SWZ stanowiq wzory dokumenté I alqcznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1: ZAMA WIAJACY:
1_.1. Nazwa i adres: ”MiejSKie Wodociqgi i Kanalizacja” Spétka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq, ul.

Artyleryjska 3, 78-100 Kotobrzeg, 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
Ogioszenie o wszczeciu postepowania oraz SWZ zosta zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajqcego.
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Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udztelenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych Procedura
udzielania zaméwiefi przez MWiK Sp. z o. o. w Kobbrzegu - Zahcznik nr 1 do Uchwaly Nr 134l2019 Zarzqdu
Spc’fiki MWiK Sp. z 0.0. w Kobbrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdziai Dostawa 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

,,Dostawa Srodkéw Czystoéci"
Postepowanie NR 1INZI2022

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania beds;
przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé charakter pisemny lub
fom'le elektroniczna. Przed terminem sk+adania ofert Wykonawcy winni zapoznaé sie z treéciq ewentualnych
odpowiedzi Iub wyjasnien albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie sie z cabscia
udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sk{ada sie, pod rygorem niewaZnoéci, w formie pisemnej.
2. Peinomocnictwo do podgisania ofeyy winno byé domczone do oferty, o ile nie wynika z

innych dokumentéw zatqczonych do oferty (hp. 2 odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do ewidencji
dziatalnoéci gospodarczej). Pemomocnictwo winno byé doczone w oryginale lub kopii poéwiadczonej
notarialnie, badz przez jego wystawce.

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

OFERTA ,,Dostawa Srodkéw Czystoéci"
Ffostepowanie NR1IN212022

NIE OTWIERAC PRZED .../.{..9.‘.01.2022 r. do GODZ. 13.00

_ 4. Wykonawca moie wprowadzié zmiany Iub wycofac’: z#oZona oferte przed uplywem terminu sk¥adania
ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli Wykonawca nie
p62niej niZ w terminie skladania ofert zastrzegL Ze nie moga one byé udostepniane.



M SPECYFIKACJA WARUNKéW ZAMOWIENIA
‘7 mama ”NZ/2022 Strona: 3/15

Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé ca1oéé zamowienia, dopuszcza sie sk1adanie ofert czeéciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajqcy nie dopuszcza moZIiwoéci 2102enia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ sposdb
wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zamowienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spelniajq nastepujace warunki dotyczace:
a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dzia+alnoéci lub czynnoéci. jeZeli ustawy nak1adaja

obowiazek posiadan‘ia takich uprawniefi,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencja1em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

'Rozdziaf 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH l DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONA WCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

Wykonawca za¥aczy nastepujqce dokumenty potwierdzajqce spemienie warunkéw udzia1u
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

Podpisany Formularz oferty — za1acznik nr 1 do SWZ.
Podpisany opis przedmiotu zaméwienia - za1qcznik nr 2 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy za1qcznik nr 3 do SWZ.
OSwiadczenie o speinieniu warunkéw udziaiu w postepowaniu — za1acznik nr 4 do SWZ.
Aktualny odpis z w1aéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia1a|noéci gospodarczej
potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym i stwierdzajqce, 'ze zakres jego
dzia1alno$ci odpowiada profilowi zaméwienia, a takZe wskazujace osoby upowaZnione do
reprezentowania Wykonawcy.

6. Op1acona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, 2e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaéalnoéci, przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé ztoZonej oferty Wykonawcy na jedno iwszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia - waZnej na dzier’1 podpisania umowy.

7. Zamawiajacy zaz'ada przedstawienia oryginam 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 mom sprawdzié jej prawdziwosci w inny
sposéb. '

8. Zamawiajqcy moZe wezwac': Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie 2102yli dokumentéw
potwierdzajqcych spemienie warunkéw udziaiu w postepowaniu, do uzupe+nienia tych dokumentéw w
okreélonym terminie.

Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
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Wykonawcy mogq wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.
Rozdziat11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Gene winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiqzane z realizacja zamowienia, w tym
dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajqcego.

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

i podatku akcyzowym.
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Rozdzial 12: OPIS KRYTERIOW KTéRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY: .

Strona: 4/1 5

Oferty spemiajqce wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji 21020ne przez Wykonawcéw nie
pod Iegajqcych wykluczeniu, beda oceniane wedtug poniZszych kryteriéw i wag:

Cena brutto 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.

Najkorzystniejszq oferta jest oferta, ktéra uzyska w prowadzonym postepowaniu najwiekszq liczbe
punktéw.

Rozdziat 13: WADIUM - nie jest wymagane

Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy 21020na1 oferta wynosi do dnia 10.02.2022 r. Bieg terminu roipoczyna éie wraz
z up+ywem terminu sk¥adania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obsmgi Klienta "Miejskich Wodociqgéw i Kanalizacji" Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3,

78-1 00 Koiobrzeg

Oferty z!oZone po terminie nie bedq rozpatrywane,

Rozdzial16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.

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

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

2. Komisja Przetargowa plzystepuje 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. jeZeIi:
a) nie jest zgodna z treécia SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zosta1a pod pisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej zioienie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;
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Rozdziaf 1s: NEGOCJACJE 2AM6WIENIA:
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcqlami.

ktérzy zoyli oferty.
2. Zamawiajqcy wezwie Wykonawcéw, ktérzy zoyIi oferty w niniejszym postepowaniu do zjozenia ofert

ostatecznych Iub przeprowadzenia negocjacji cenowych.
3. Wykonawcy, ktérzy przystqpiq do negocjacji ceny oferty. mogg zoyé ofeLty ostateczne z ceng niZSzg

od ceny pierwotnei.

Rozdzial 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajqcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiaja najkorzystniejszy bilans

, z punktu widzenia wszystkich kryteriow oceny ofert.
2. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwjocznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie

zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktorego oferte wybrano.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajacej z treéci wybranej oferty.

Rozdzial 20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1. Zamawiajqcy moZe uniewaZnié postepowanie. bez podania przyczyn, na kaZdym etapie postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wadq uniemoiliwiajacq zawarcie wa'znej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajqcy zawiadamia rownoczeSnie

wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 21: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZA CYCH SW2:
1. Wykonawca moZe zwrécié site, do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkow zaméwienia.

Zamawiajacy jest obowiqzany niezwbcznie udzielié wyjaénien. jednak nie péZniej niz 2
dni robocze przed uptywem terminu sk’radania ofert. pod warunkiem, Ze wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia iynqj do Zamawiajqcego nie p62niej niz do godz.24.00 w dniu, w
ktérym uptywa poiowa wyznaczonego terminu skjadania ofert.

2. Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania 2rédja
zapytania.

3. Zamawiajqcy moze w kazdym czasie, przed upiem terminu do skjadania ofert, zmodyfikowaé treéé
specyfikacji warunkow zaméwienia. Dokonana w ten sposob modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BlP.

4. Osoba uprawnionq do bezpoéredniego kontaktowania sie, z Wykonawca jest pod wzgledem proceduralnym
e-mail: Qrzetargi@mwik.kolobrzeg.pl,

5. OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazujq
e-maillpisemniel. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca
telefaksu uwaZa sie za 21020ne w terminie, jeZeIi ich treSé dotarja do adresata przed upiem terminu.

6. Zamawiajqcy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektronicznq rozumie przesjanie dojaczonego do
wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZniona do
reprezentowania Wykonawcy Iub Zamawiajacego.

Rozdzial 22: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zostaa‘y okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zamowienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia prZekazania

zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dokiadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajqcy
powiadomi niezwjocznie wybranego Wykonawce.

Rozdzial 23: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwojanie przysjuguje Wykonawcom, wyjqcznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci Zamawiajqcego

podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia Iub zaniechania czynnoéci, do ktOrej Zamawiajacy jest
zobowiqzany na podstawie Procedury.

2. Odwojanie przysjuguje wylacznie wobec czynnoSci opisu sposobu dokonywania oceny spejnienia
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7.
8.

9.

warunkow udziaiu w postepowaniu.
Odwoianie wnosi sio do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia doreczenia
informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeli zostaiy plzesiane
faxem Iub droga eiektroniczna. albo w terminie 8 dni jeZeli zostaiy doroczone w inny sposob.
Wniesienie odwoiania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajqcego. Odwoianie
wnosi sie wyiacznie w formie pisemnej podajqc uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa Zarzadu Spoiki
,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spoiki z ograniczona odpowiedzialnoécia w Koiobrzegu.
Odwoianie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoéé Iub zaniechanie Zamawiajqcego. ktorej zarzuca sie
niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiezie przedstawienie zarzutéw, okreélaé iqdanie oraz
wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwoiania.
Odwoianie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujqc odwoianie Prezes Zarzadu Spéiki mo2e je uwzglednié Iub odrzucié.
lnformacjo o odrzuceniu odwoiania Zamawiajacy przesyia Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli w
postepowaniu.
0d decyzji Prezesa Zarzadu Spéiki rozstrzygajacej odwoianie nie przysiuguja dalsze érodki odwoiawcze.

Rozdzial 24: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. O rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktéry zioZyi oferte, zostanie zawiadomiony (e—mailllistownie)

o dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy oraz uzasadnienia wyboru) Iub
o uniewaZnieniu postepowania, a takZe o Wykonawcach wykluczonych oraz o ofertach odrzuconych.
Wyniki postepowania zostanq zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zalqcznik Nr1 do SWZ

dnia 01.2022 r
nazwa (firma) Wykonawcy
...............................................................

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

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

nr telefonu ...........................................
e-mail: .............................................

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spoika z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kolobrzeg

LOW
Nawiazujac do ogioszenia o rozpoczeciu postepowania na:

,,Dostawa Srodkéw Czystoéci” Postepowanie NR “NZ/2022

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w opisie przedmiotu zaméwienia: za
wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie: ..............................zl netto + 23% VAT, razem

zibrutto,(siowme)
L.P Wyszczegolnienie lloéé j.m. cena wartoéé

jedn ‘ netto
1. Plyn do mycia naczyr'l ,,Ludwik” 1| 330 szt
2. Cqbka do mycia naczyfi duia(55zt w op) 190 op
3. Scierka Iniana do naczyfi 20 szt
4. Piyn do rur Kret granulki 0,4kg 2 szt

5. Cerata 140x250 20 szt
6. Mleczko do czyszczenia ,,Cif" Lemon 750ml 110 szt
7. Plyn kamiefi i rdza ,,Cilit"450ml 100 szt
8. Proszek do szorowania ,,Ajax” Lemon 450ml 30 szt
9. Piyn czyszczqco-dezynfekujqcy ,,Domestos” 340 szt

0,75l
10. Kostka do WC ,,Domestos” z zawieszka 340 szt
11. Komplet do WC (szczotka z podstawka) kpl 20 szt

plastik
12. Zel ,,Yplom Palemka” 1| 80 szt
13. Rekawice gumowe z poliakrylonitrylu 70 para

(rozmiar I) Gi-U-01 C Summitech Profesjonal
14. Wiadro metalowe 10! 4 szt
15. Wiadro plastikowe 12| budowlane 10 szt
16. Piyn do mycia szyb z rozpylaczem Clin 0,5l 200 szt
17. qka do mycia okien na kiju z wyciskaczem 5 szt

70cm
18. Myjka do okien z teleskopem, uchwyt do 2m 2 szt
19. Plyn do dezynfekcji powierzchni i narzodzi 3 szt

VIRKON 2009
20. Plyn do dezynfekcji powierzchni AERODESIN 10 szt

1| '
21. ‘ Mydio w pIynie dezynfekcyjne 5| 100 szt
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22. Pompka do pasty Dreumex 2 szt
23. Rekawice Iateksowe jednorazowe( 1005zt w 30 op

opak) . .
bezpudrowe

24. Myd|o w plynie 5| 30 szt
25. Dozownik do mydla Merida 400ml 1 szt

26. Pasta do rak 4,2kg_2Dreumex Special” 64 szt
27. Recznik kuchenny 100% celulozy,(4szt w 250 op

opak.) 2 warstwy
28. Cilit Bang spray kamiefi,rdza,brud 750ml 10 szt
29. Recznik ZZ 4000 ztw op. zielony 4 karton
30. Proszek do prania Vizir 1,39 bialy 8 szt
31. Zastona prysznicowa(fo|ia) 1,5m 5 szt
32. P|yn do mycia podtég ,,AjaX” 1| 350 szt
33. PIyn do mycia ,,Brudpur” 1| 220 szt
34. Pasta do paneli ,,Sidolux” 750ml 30 szt
35. Scierka do pod|ogfloiala podwéjna 80x60cm 250 szt
36. MOP-kpl(wiadro, odciskacz, kij, koficéwka 20 kpl

Ritorto
37. Koficéwka do Mop BIMAC Ritorto SupenNhite 100 szt

1 809,d|. 25cm, do eurotrzonkéw,
znormalizowany

38. Szczotka do zamiatania z w|osia 30cm 30 szt
39. Szczotka ryiowa do szorowania z kijem kpl 10 kpl
40. Szczotka ulicéwka 50cm + kij kpl 35 kpl
41. Kij drewniany do szczotki, wkrocany, z 50 szt

plastikowym gflintem 1400m
42. Kij do szczotki Gardena 5550-20 5 szt
43. Szczotka zmiotka + szufelka kpl 40 kpl
44. PIyn do prania dywanéw ,,Vanish” 0,5I 5 szt
45. Odplamiacz ,,Vanish” 1| 4 szt
46. Worki do odkurzacza Zelmer Odyssey ZVC 20 op

307XT
47. Worki do odkurzacza Zelmer 829 Safbag ( po 20 op

4)
48. Worki na émieci 120| LDPEa 10( p0 105zt w 160 rolka

rolce)
49. Worki na émieci 30I LDPEa 40 (p0 40$zt w 150 rolka

rolce)
50. Worki na émieci 60| LDPEa 20 (p0 20$zt w 250 rolka

rolce)
51. Sciereczka uniwersalna”Super” ( po 5 szt w 220 op

op)
52. Spray plkurzowi ,,Pronto" 250ml 60 szt
53. OdéwieiacBrise” 0,3l 140 szt
54. Odéwieiacz do samochodu(|istki- 105zt w kpl) 15 kpl
55. Szczotka do mycia samochodéw Garden 5 szt

5570-20
56. Gabka duia do mycia pojazdéw 15 szt
57. Denaturat 0,5l 10 szt
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58. Plyn do nablyszczania podtégflerida 1m 1 szt
59. Worki do odkurzacza BOSCH BSGLIBGL 5 op

32500 ( po Sszt)
60. Worki do odkurzacza Home Profesjonal 10 ( 5 op

po 5 szt)
61. Plyn do podlogi bakteriobéjczy 1| Merida 4 szt

Epidemin
62. Recznik papierowy w roli szer.21cm,Srednica 100 szt

13cm,
dl. 70m, MERIDA RTB 201

63. Papier toaletowy bialy .Mola Familijna 2 7000 szt
warstwy 8 szt

64. Recznik papierowy 2 warstwowy, 100m, 550 szt
Master 8-161 ‘

Powyzsza cena uwzglodnia wszystkie koszty zwiqzane z realizacja przedmiotu zaméwienia, w tym r6wnie2 koszty
dostawy przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajqcego.
1. Oéwiadczamy, 2e zapoznalismy sis; z treécia Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia i uznajemy sie za zwiqzanych z

okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
Oéwiadczamy. 2e zawarty projekt umowy zostal przez nas zaakceptowany i zobowiqzujemy sit-g w plzypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajqcego.
Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sic; za zwiqzanych niniejszq oferta na czas 30 dni.
Oéwiadczamy. 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

m"Bédiii'sl'6.4.6bfié's'ésfdfiéwéz'fii'o'iééi
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ZALACZNIK NR 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMéWIENIA

,,DOSTAWA SRODKow czvsroScr' Postepowanie nr 1 /NZ/ 2022

Wyszczegélnienie:
L.P. Wyszczegglnienie Iloéé j.m.
1. Ptyn do mycia naczyfi ,,Ludwik” 1| 330 szt

2. Gabka do mycia naczyfi duia(532t w op) 190 op
3. Scierka Iniana do naczyfi 20 szt
4 Plyn do rur Kret granulki 0,4kg 2 szt

5 Cerata 140x250 20 szt
6. Mleczko do czyszczenia ,,Cif” Lemon 750ml 110 szt
7. Plyn kamier'l i rdza ,,Cilit”450m| 100 szt
8 Proszek do szorowania ,,Ajax" Lemon 450ml 30 szt
9. Plyn czyszczaco-dezynfekujacy ,,Domestos” 0,75l 340 szt
10. Kostka do WC ,,Domestos" z zawiesq 340 szt
11. Komplet do WC (szczotka z podstawka) kpl plastik 20 szt
12. Zel ,_.Yplom Palemka” 1l 80 szt
13. Rekawice gumowe z poliakrylonitrylu (rozmiar I) Gi-U-01 70 para

C Summitech Profesjonal
14. Wiadro metalowe WI 4 szt
15. Wiadro plastikowe 12| budowlane 10 szt
16. PIyn do mycia szyb z rozpylaczem Clin 0,5I 200 szt
17. Gabka do mycia okien na kiju z wyciskaczem 700m 5 szt
18. Myjka do okien z teleskopem, uchwyt do 2m 2 szt
19. P|yn do dezynfekcji powierzchni i nanqdzi VIRKON 3 szt

200L
20. P|yn do dezynfekcji powierzchni AERODESIN 1| 10 szt
21. Mydlo w plynie dezynfekcyjne 5| 100 szt
22. Pomka do pasty Dreumex 2 szt
23. Rokawice lateksowe jednorazowe( 1 0032t w opak) 30 op

' bezpudrowe
24. Mydto w plynie 5| 30 szt
25. Dozownik do mydla Merida 400ml 1 szt

26. Pasta do rak 4,259 ,,Dreumex Special” 64 szt
27. Recznik kuchenny 100% celulozy,(4szt w opak.) 2 250 op

warstwy
28. Cilit Bang spray kamiefi,rdza,brud 750ml 10 szt
29. Recznik ZZ 4000 ztw op. zielony 4 karton
30. Proszek do prania Vizir 1,5kg bialy 8 szt
31. Zaslona prysznicowa(folia) 1,5m 5 szt
32. P|yn do mycia podléhAjaX” 1| 350 szt
33. P|yn do mycia ,,Brudpur” 1| 220 szt
34. Pasta do paneli ,,Sidolux” 750ml 30 szt
35. Scierka do pod|ogi biala podwéjna 80x60cm 250 szt
36. MOP-kpl(wiadro, odciskacz, kij_, koficowka Ritorto 20 kpl
37. Kor’ncéwka do Mop BIMAC Ritorto Supemhite 1809,d|. 100 szt

25cm, do eurotrzonkow, znormalizowany

38. Szczotka do zamiatania z w|osia 30cm 30 szt
39. Szczotka ryiowa do szorowania z kijem kpl 10 kpl
40. Szczotka ulicéwka 506m + kij kpl 35 kpl
41. Kij drewniany do szczotki, wkrecany, z plastikowym 50 szt

wintem 140cm
42. Kij do szczotki Gardena 5550-20 5 szt
43. Szczotka zmiotka + szufelka kpl 40 kpl
44. Plyn do prania dywanow ,,Vanish" 0.5l 5 szt
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45. Odplamiacz ,,Vanish” 1| 4 szt
46. Worki do odkurzacza Zelmer Odyssey ZVC 307XT 2O op
47. Worki do odkurzacza Zelmer 829 Safbag ( po 4) 20 op
48. Worki na émieci 120l LDPEa 10( po 105zt w rolce) 160 rolka
49. Worki na émieci 30l LDPEa 4O (po 40$zt w rolce) 150 rolka
50. Worki na émieci 60! LDPEa 20 (pa ZOszt w rolce) 250 rolka
51. Sciereczka uniwersalna”Super” ( po 5 szt w op) 220 op
52. Spray plkurzowi ,,Pronto” 250ml 60 szt
53. Odéwieiacz ,,Brise" 0,3] 140 szt
54. Odéwieiacz do samochodu(listki- 1OSzt w kpl) 15 kpl
55. Szczotka do mycia samochodéw Garden 5570-20 5 szt
56. qka duia do mycia pojazdow 15 szt
57. Denaturat 0,5I 10 szt
58. Plyn do nablyszczania podléLMerida WI 1 szt
59. Worki do odkurzacza BOSCH BSGLIBGL 32500 ( po 5 op

5szt)
60. Worki do odkurzacza Home Profesjonal 10 ( po 5 szt) 5 op
61. Plyn do podiogijakteriobéjczy 1| Merida Epidemin 4 szt
62. Rocznik papierowy w roli szer.21cm,Srednica 130m, 100 szt

dl. 70m, MERIDA RTB 201
63. Papier toaletowy biaiy Mola Familijna 2 warstwy 8 szt 7000 szt
64. Recznik papierowy 2 warstwowy, 100m, Master 3-161 550 szt

1.Dostawa towaru wyszczegélnionego w formularzu oferty odbywaé sic; qzie sukcesywnie, na
koszt Wykonawcy w fabrycznych opakowaniach, towar wniesiony do pomieszczenia wskazanego
przez Zamawiajqcego na bazie Spoiki oraz na obiektach w Bogucinie, Korzyécienku i w Gos’cinie.
2.Zamowienie bodzie realizowane p0 wyshmiu zgloszenia przez Zamawiajqcego e-mailem, faxem
lub telefonicznie z podaniem rodzaju i iloéci towaru, w terminie do 3 dni roboczych.
3.2amawiajqcy nie dopuszcza asortymentu innego niz wymieniony w p0niZszej tabeli.
4.0ferty naleZy skladaé na formularzu oferty Zamawiajqcego ( zalqcznik nr 3 do SWZ).
5.0ferta musi obejmowaé caioéé zamowienia.
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ZALACZNIK NR 3 do SWZ

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

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

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

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY‘

,,Dostawa érodkéw Czystoéci” Postepowanie NR 1IN212022

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

1. Firma, ktérq reprezentujemy nie wyrzadzfla szkody. nie wykonujac zaméwienia Iub wykonujac je
nienaleZycie, a szkoda ta zostala stwierdzona orzeczeniem sadu, ktore uprawomocniio sie w okresie 3
lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy, ktOra reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogbszono upad’toéci.
zwytkiem sytuacji, gdy po ogioszeniu upad’toéci dosz{o do zawarcia uk#adu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sqdu. jeZeli ukIad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upad%ego.
Firma, ktérq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op¥at Iub sk&adek na ubezpieczenia
spoieczne Iub zdrowotne. z wytkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia,
odroczenia. roz{02enia na raty zalegiych p{atnoéci Iub wstrzymania w ca’loéci wykonania
decyzji wtaéciwego organu.
Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaiy prawomocnie skazane za przestepstwo
popeinione w zwiqzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom
oséb wykonujqcych prace zarobkowq, przestepstwo przeciwko érodowisku. przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Iub inne przestepstwo popemione w celu osiagniecia
korzyéci matkowych, a tak2e 2a przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udziaiu w zorganizowanej
grupie albo zwiazku majqcych na celu pope’mienie przestepstwa Iub plzestepstwa skarbowego
W stosunku do Firmy, ktora reprezentujemy Sad nie orzek% zakazu ubiegania 51$ 0 zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grofibq
kary. .
Nie jesteémy powiqzani kapita’mwo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegolnoéci na:

a) uczestniczeniu w spc’flce. jako wspolnik spc‘fiki cywilnej Iub spOtki osobowej;
b) pemieniu funkcji cz%onka organu nadzorczego Iub zalzadzajqcego, prokurenta, peInomocnika.

............... dnia ......... 01.2022 r.
(upemomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 4 do SWZ
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu

Nawiazujqc do ogioszenia o postepowaniu na realizacje. zaméwienia:

,,Dostawa Smdkéw Czystoéci"
Postepowanie NR 1IN212022

ll. Warunki udziaiu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam, 2e speiniam Warunki udziatu w postepowaniu dotyczqce:
1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreélonej dziaialnoéci zawodowej,o ile wynika to z odrebnych przepiséw;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolnoéci technicznej lub zawodowej.

Miejsce i data 01.2022
podpis osoby Ioséb/ upowaZnionej/nych
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Umowa Nr1/NZI2022 - Projekt

diu ............ 2022 r. w Koiobrzegu pomiodzy:
,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spélka z ograniczona odpowiedzialnoécia
w Koiobrzegu. ul. Artyleryjska 3, wpisana do rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy wKoszalinie IX Wydziai Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem: 0000169262 Kapitai zakiadowy: 61928 000 PLN. NIP1671-00-12-257; REGONz330263149,
ktOra reprezentuje:

Pawet Hryciow - Prezes Zarzadu
zwany dalej Zamawiajqcym,
a

reprezentowanym przez:

wpisanego do Rejestru PrzedsiebiorcéwfiééWéE'zBHéQS'BEéE'é'aiH"Réi565{4&§'2'..'.'..'.'..'.'.'.'.'.'........ pod numerem KRS Kapitai zakiadowy:PLN./ PESEL...................NIP REGON
zwanym dalej Wykonawca,

zostaia zawarta umowa na dOStaWQ $rodkéw czystoéci nastepujacej treéci:

§ 1.
Wykonawca sprzedaje a Zamawiajacy nabywa dostawe érodkéw czystoéci w rodzajach i iloéciachokreélonych w ofercie Wykonawcy z dnia ................... Ktora stanowi zai. nr 1 do Umowy .

§ 2
1. Towar wymieniony w § 1 nabywany bgdzie przez Zamawiajqcego w okresie 1 roku od dnia zawarciaumowy.

Dostawy towaru odbywaé sie beda sukcesywnie po pisemnym zgioszeniu przez Zamawiajacego ( lub e-mail) zapotrzebowania, tj. rodzaju i iloéci towaru.
Wykonawca zrealizuje zgioszonq dostawe w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszeniazapotrzebowania, o ktérym mowa w pkt 2.
Przedmiot umowy realizowany bedzie sukcesywnie w okresie jej trwania. lloéci wymienionew Zaiaczniku nr 1 niniejszej Umowy nie sq iloSciami do realizacji , lecz stanowia prognoze, éredniegozapotrzebowania Zamawiajqcego.

5. W przypadku wystqpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowiqzuje sie dokonaé wymianytowaru w terminie okreélonym w warunkach gwarancji producenta.

§ 3.
1. Dokumentem potwierdzajacym dostawe. uzgodnionej partii towaru bedq faktury VAT Wykonawcyzawierajqce szczegoiowe zestawienie iloéciowe towaru - dostarczane wraz z partia towaru.2. Do koordynacji oaiosci spraw zwiazanych z niniejsza umowa Zamawiajqcy wyznacza

P
‘s

-"
N

tel
3. Do koordynacji caioéci spraw zwiazanych z niniejsza umowa Wykonawca wyznaczatel.

§4-
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreélonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma maksymalnewynagrodzenie w kwocie .................. + podatek od towarow i usiug VAT = .............brutto (siownie :......) zgodnie z ofertq Wykonawcy z dnia ktora stanowizaiacznlknr1doi1ioiejszej umowy.
2. Faktury VAT Wykonawcy. o ktérych mowa w § 3 pkt. 1 bedq dla Zamawiajqcego podstawq do
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dokonywania matnoéci za dostarczonq partie towaru.3. KaZdorazowo zaplata naleZnoéci nastapi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminiedo 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiajqcego.4. la date zap1aty naleZnoéci uwaZa sie date wyslania przelewu bankowego przez Zamawiajacego.5. Zamawiajacy jest p1atnikiem VAT i upowaZnia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez podpisuupowaZnionego przedstawioiela Wykonawcy.

§5.1. Strony zastrzegaja kary umowne naliczane od ca+ego wynagrodzenia umownego brutto, okreélonego w §4 pkt. 1, i nazywanego nizej "wynagrodzeniem", w nastepujqcych wypadkach i wysokoéciach:1.1. Wykonawca zapTaci Zamawiajqcemu kare. umownq:
a) za zwtoke w wykonaniu dostaw okreélonych w § 2 ust. 3 przedmiotu umowy - w wysokoéci 2%wynagrodzenia brutto okreélonego w § 4 ust. 1 za kaZda rozpoczeta dobe zw10ki,b) za odstqpienie od umowy przez ktéqolwiek ze stron z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy - wwysokoéci 10% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 4 ust. 11.2. Zamawiajacy zapIaci Wykonawcy kare umownq za odstqpienie od umowy z przyczyn zaleZnych odZamawiajqcego - w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 4 ust. 1.2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupemiajacego na zasadach ogélnych,o ile wartoéé zastrzeZonych kar nie pokrywa wartoéci szkody, a takze w przypadkach dla ktérych karumownych nie zastrzeZono.

3. Wykonawca wyraz'a zgode na dokonanie przez Zamawiajacego, potracenia kar umownych z fakturwystawionych przez Wykonawce.
4. Laczna wartoéé wszystkich kar umownych nie moie przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego

brutto.

§ 6.Ewentualne spory, ktore moga wyniknqé na tle wykonania postanowien umowy strony podejma sierozstrzygnqc polubownie. W razie braku mozliwoéci polubownego rozwiqzania sporow. bode! onerozstrzygane przez Sad Gospodarczy w1aéciwy dla Zamawiajqcego.

§7.Wszelkie zmiany lub uzupeinienia do umowy mogq nastapié w formie aneksu do umowy, pod rygoremniewa2noéci.

§8.Wsprawach nie uregulowanych majq zastosowania postanowienia kodeksu cywilnego.

§ 9.Umowe niniejszq sporzqdzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym: 1 egzemplarz dlaZamawiajqcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Z cznik:
1. Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




