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ul. Artyleryjska 3, 78-100 Ko10blzeg
SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIAPostepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej zaméwienia sektorowegonie przekraczajacej kwoty 431.000 euro.

Nazwa postepowania: Dostawa
,,Dostawa artykuléw spoiywczych"
POSTEPOWANIE NR 2INZI2022Numer postowania: 2/NZI2022
specyfikacje warunkéw zaméwienia spotzqdzik
lmie i nazwisko: Janusz Kubek A Dnia - 12.01.2022 r.

Kowuovspecyfikacje warunkéw zaméwienia zahfinzierdzhl pod wzglederfi technicznym: ‘lmie. i nazwisko: Alicja Bads $1,150“? a”? Dnia ~ .. 01.2022 r.

specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzir.
Imie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Gtéwny Ksiegow Egg;- .(lal.QAI.W?%L r.

specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzih k/\ nlmie i nazwisko: Jetzy Mieczkowski — Radca Prawny rfi Dni‘a 7’? 1" 3.14.9.2 .9 r.Podpis:
//

specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzil: I /
1/ 4 4 nlmie i nazwisko: Pawe1 Hryciéw — Prezes Zarzaqu ,Spéikifi; ,: \EDmia - .7{/.r.(/.('....‘.-.. .57.... r.Podpis:

'
1'7“t J;!. I. U4).

Pawe 1ycz‘6wlntegralnq czeéé niniejszej SWZ stanowiq wzory dokumentéw alqcznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1: ZAMA WIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spotka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq, ul.

Artyleryjska 3, 78-100 Ko10brzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego;W
Adres e-mail; przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
Ogbszenie o wszczeciu postepowania oraz SWZ zostaio zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajqcego.
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Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postgpowanie o udzielenie powszego zamowienia prowadzone jest na zasadach okreélonych Procedural
udzielania zaméwier‘t przez MVWK Sp. z o. o. w KoIobrzegu - Zalqcznik nr 1 do Uchwaiy Nr 134/2019 Zarzadu
Spéiki MVWK Sp. z 0.0. w Kofobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzia! Dostawa 3: PRZEDMIOTZAMOWIENIA:
,,Dostawa artykutéw spoiywczych”

Postepowanie NR 2INZI2022

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania bedq
przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé charakter pisemny lub
forms-g elektroniczna. Przed terminem skiadania ofert Mkonawcy winni zapoznac sie z treécia ewentualnych
odpowiedzi Iub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie sie z catoécia
udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Oferte skIada sie. pod rygorem niewaZnoéci, w formie pisemnej.
2. Pemomocnictwo do godgisania ofem winno byé ddaczone do oferty, o ile nie wynika z

innych dokumentéw za1aczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do ewidencji
dziaalnoéci gospodarczej). PeJnomocnictwo winno byé do1aczone 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 ,,Dostawa artykuiéw spoiywczych”
Paste owanie NR 2!NZI2022

NIE OTWIERA PRZED ...¢fi...01.2022 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany lub wycofaé zioZona oferte przed upiywem terminu sk1adania
ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia. z wyjatkiem informacji stanowiqcych tajemnice
przedsiebiorstw'a w rozumieniu pmepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli Wykonawca nie
pozniej nii w terminie sk1adania ofert zastlzegt. 2e nie mega one byé udostepniane.
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Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé cabéé zaméwienia, dopuszcza sie skladanie ofert czeéciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajqcy nie dopuszcza moZIiwoéci z1oZenia oferty przewidujqcej odmienny niz okreélony w SWZ sposobwykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
Rozdzia! 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIAOCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zaméwienia mogq ubiegac’: sis; Wykonawcy, ktérzy-spemiaja nastepujqce warunki dotyczace:

a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dzia1alnoéci lub czynnoéci, jeZeli ustawy nakiadajaobowiqzek posiadania takich uprawnieri,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencja1em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonaniazaméwienia,

‘ d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
t

' Rozdziai 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYCWYKONA WCY WCELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:
Wykonawca za1‘qczy nastepujqce dokumenty potwierdzajace speinienie warunkéw udziaiuw postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

Podpisany Formularz oferty — zatqcznik nr 1 do SWZ.
Podpisany opis przedmiotu zaméwienia - za’racznik nr 2 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy za¥qcznik nr 3 do SWZ.
Oéwiadczenie o spemieniu warunkéw udziaiu w postepowaniu — zakacznik nr 4 do SWZ.
Aktualny odpis z wfaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia1alnoéci gospodarczejpotwierdzajqce prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym istwierdzajqce, 2e zakres jegodziatalnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a tak2e wskazujqce osoby upowainione doreprezentowania Wykonawcy.

6. Op1acona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, 2e Wykonawca jestubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzone} dzia1alnoéci, przy sumiegwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé z1oZonej oferty Wykonawcy na jedno iwszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia - waZnej na dzien podpisania umowy.

7. Zamawiajacy zaZada przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdyA: przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzic’:wqtpliwoSci co do jej prawdziwoéci. a Zamawiajqcy nie bedzie mog# sprawdzié jej prawdziwoéci w innysposob.
8. Zamawiajqcy moZe wezwaé Wykonawcow. ktérzy w wyznaczonym terminie nie z1oZyli dokumentowpotwierdzajacych spe1nienie warunkéw udziam w postepowaniu, do uzupe1nienia tych dokumentéw w

okreélonym terminie.
Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zamowienia.
Rozdzia111: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja zamowienia. w tym

dostarczenia przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towardw i usiug zgodnq z ustawa o podatku VAT

i podatku akcyzowym.
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4.

Rozdzial 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KI'EROWAL PRZY WYBORZE

OFERTY:

Oferty spemiajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zloZone przez Wykonawcéw nie
podlegajqcych wykluczeniu, beda oceniane wedlug poniZSzych kryteriéw i wag:

Cena brutto oferty — 1 00%
W tym kryterium Oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji koncowej 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.

Rozdzial 13: WADIUM - nie jest wymagane

Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiqzania Wykonawcy z’roZonq Oferta wynosi do dnia 10.02.2022 r. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz

z uplywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAt 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obs¥ugi Klienta .,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji” Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3,

78-100 Kobbrzeg

odz. 13°".Termin: Ofert nalez zbi Cdo dnia "42.01.2022 r.

Oferty zbione po terminie nie beda rozpatrywane,

Rozdzial 16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.

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

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

2. Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie. ktérego cz#onkowie Komisji dokonuja
oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami okreélonymi opisie przedmiotu
zaméwienia i specyfikacji.

3. Oferta Wykonawcy, ktéry zostanie niedopuszczony Iub wykluczony z postgpowania, 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) zostaia podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej z+02enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;
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Rozdzial 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcqlami.ktorzy ztoZyli oferty.
2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktérzy ztoZyIi oferty w niniejszym postepowaniu do zioZenia ofertostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.
3. Wykonawcy, ktérzy przystqpiq do negocjacji ceny oferty, mogg ztoZyé oferty ostateczne 2 ceng niZszgod ceny Qiennrotnej.

Rozdzial 19: UDZIELENIE ZAMéWIENIA:
1. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiala najkorzystniejszy bilansz punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
2. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie o udzieleniezaméwienia podajqc nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano.3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajajcej z treéci wybranej oferty.
Rozdzial 20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:
1. Zamawiajqcy moZe uniewaZnié postepowanie. bez podania przyczyn, na kazdym etapje postepowania.2. Gdy postepowanie obarczone jest wadq uniemoZliwiajacq zawarcie waZnej umowy.3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajqcy zawiadamia rownoczeéniewszystkich Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia.

Rozdzial 21: SPOSOB UDZIELANIA WYJAs’NIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw zamowienia.Zamawiajqcy jest obowiazany niezwtocznie udzielié wyjaéniefi, jednak nie p62niej hi: 2dni robocze przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem. 2e wniosek o wyjaénienie treécispecyfikacji warunkow zaméwienia wptynqt do Zamawiajqcego nie pézniej niz do godz.24.00 w dniu, wktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
2. Zamawiajqcy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania z’rédtazapytania.
3. Zamawiajacy moZe w kaZdym czasie, przed uptywem terminu do skiadania ofert, zmodyfikowaé treééspecyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonanq w ten sposob modyfikacje umieszcza na stronieinternetowej BIP.
4. Osoba uprawnionq do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem proceduralnyme-mail: Qrzetargi@mwik.kolobrzeg.gl,
5. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujqe-maillpisemniel. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocatelefaksu uwaZa sio za ztoZone w terminie, je2eli ich treéc’: dotarta do adresata przed uptywem terminu.6. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sic-g droga elektroniczna rozumie przestanie dotqczonego dowiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZnionq doreprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajqcego.

Rozdziaf 22: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCYZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zostaty okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niZ 10 dni od dnia przekazaniazawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i doktadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajqcypowiadomi niezwtocznie wybranego Wykonawce.

Rozdziaf 23: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwotanie przystuguje Wykonawcom, wytqcznie od niezgodnej z przepisami Czynnoéci Zamawiajqcegopodjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci, do ktorej Zamawiajacy jestzobowiajzany na podstawie Procedury.
2. Odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia
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7.
8.

9.

warunkéw udziam w postepowaniu.
Odwdanie wnosi site, do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia doreczenia
informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiqcej podstawe jego wniesienia, jeZeli zostaty przes#ane
faxem lub drogq elektronicznq, albo w terminie 8 dni jeZeli zostaly doreczone w inny sposéb.

. Wniesienie odwo’rania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego. Odwo¥anie
wnosi sie wy¥qcznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa Zarzadu Spc’flki
”Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spé’tki z ograniczona odpowiedzialnoécia w Kotobrzegu.

. Odwdanie powinno wskazywaé zaskariona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej zarzuca sie
niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiez’le przedstawienie zarzutéw, okreélaé Zadanie oraz
wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie odoania.
Odwoianie rozstrzyga sie, w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwolanie Prezes Zarzadu Spétki moZe je uwzglednié lub odrzucié.
informacje 0 od rzuceniu odwoJania Zamawiajacy przeswa Wykonawcom. ktérzy uczestniczyli w
postepowaniu.
Od decyzji Prezesa Zarzadu Spaki rozstrzygajacej odwo¥anie nie przystuguja dalsze érodki odwoiawcze.

Rozdzial 24: OGLOSZENIE WYNIKéW POSTEPOWANIA:
1. O rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktéry zlozw oferte, zostanie zawiadomiony (e-mailllistownie)

o dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy oraz uzasadnienia wyboru) lub
o uniewaZnieniu postgpowania, 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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Zaiqcznik Nr1 do SWZ

dnia 01.2022 rnazwa (firma) Wykonawcy
...............................................................

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

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

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

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja"
Spélka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujqc do ogioszenia o rozpoczeciu postepowania na:
1. ,,Dostawa artykuiéw spoiywczych”

Postepowanie NR 2/NZ12022
2. Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w opisie przedmiotu zaméwienia: za

wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie: ..............................zi netto + 23% VAT, razem
zi brutto, (siowniez............ ..)

Lp. ASORTYMENT J.m. Iloéc': cena wartoéé
jedn netto1. Woda niegazowana Jantar 0,5l szt 18.000

2. Wodiggzowana Jantar 0,5l szt 35.000
3. Kawa Lavazza Crema 1kg szt 250
4. Kawa Nescaffe saszetki E(1003zt w op) op 4
5. Herbata Lipton Yellow Label ( 100szt w op) op 10
6. Mleko 0,5l Gostyri 3.2% szt 70
7. Sok Hortex 2|, pomarariczowy szt 10
8. Sok Hortex 2|, jablkowy szt 10
9. Cytryna kg 5

1 0. Cukier krysztai 1kg_ kg 40
RAZEM xx xx xxx

Powsza cede uwzglednia wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu zaméwienia. w tym réwniez koszty
dostawy pvzedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajqcego.
1. Voswiadczamy, Ze zapoznaliémy sis; z treéciq Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia i uznajemy sio za zwiazanych z

okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
2. OSwiadczamy, 2e zawarty projekt umowy zostai przez nas zaakceptowany i zobowiqzujemy sie w przypadku wyboru

naszej oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajqcego.

3. Oéwiadczamy, 2e uwaiamy sie za zwiqzanych niniejsza oferta na czas do 10.02.2022r.
4. OSwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

... "Baaaig'agasy'72552155055502;
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ZALACZNIK NR 2 do SWZ

Wyszczegélnienie:

Lp. ASORTYMENT J.m. Iloéc’

1. Woda niegazowana Jantar 0,51 szt 18.000
2. Woda gazowana Jantar 0,51 szt 35.000
3. Kawa Lavazza Crema 1kg szt 250
4. Kawa Nescaffe saszetki 2g(lOOszt w op) op 4
5. Herbata Lipton Yellow Label ( 100szt w op 10

0p)
6. Mleko 0,5] Gostyfi 3,2% szt 70
7. Sok Hortex 21, pomaraficzowy szt 10
8. Sok Hortex 21, jablkowy szt 10
9. Cytryna kg 5
10. Cukier krysztal 1kg kg 40

1.Dostawa towaru wyszczegélnionego w formularzu oferty odbywaé Sig bgdzie sukcesywnie, na
koszt Wykonawcy w fabrycznych opakowaniach, towar wniesiony do pomieszczenia wskazanego
przez Zamawiajqcego na bazie Spélki.
2.Zam6wienie qzie realizowane p0 wyslaniu zgloszenia przez Zamawiajqcego e-mailem, faxem
lub telefonicznie z podaniem rodzaju i iloéci towaru, w tenninie do 3 dni roboczych.
3.Zamawiajqcy nie dopuszcza asortymentu innego ni2 wymieniony w poniZszej tabeli.
4.0ferty naleZy sldadaé na formularzu oferty Zamawiajqcego .
5.0ferta musi obejmowaé caloéé zaméwienia.
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ZALACZNIK NR 3 do swz

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

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

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

0§WIADCZENIE 0 BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

,,Dostawa artykulow spoiywczych”
Postepowanie NR 2INZI2022

Oéwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy. ktOra reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powoduniespemienia warunkéw w szczegolnoéci:
1. Firma, ktc’Jra reprezentujemy nie wyrzadzifa szkody, nie wykonujac zamowienia lub wykonujac jenienaleZycie, a szkoda ta zosta¥a stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnflo sie w okresie 3lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
2. W stosunku do Firmy, ktora reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie og§oszono upadbéci,zwytkiem sytuacji, gdy po og¥oszeniu upad{oéci dosz+o do zawarcia ukladu zatwierdzonegoprawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk§ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przezlikwidacje matku upadiego.
3. Firma, ktérq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw. opiat lub sktadek na ubezpieczeniaspoieczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia,odroczenia. roz¥oZenia na raty zalegiych ptatnoéci lub wstrzymania w ca1‘oéci wykonaniadecyzji Maéciwego organu.
4. Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaiy prawomocnie skazane za przestepstwopopemione w zwiqzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawomoséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa,przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popemione w celu osiagnieciakorzyéci matkowych; a tak2e za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzia+u w zorganizowanejgrupie albo zwiqzku majqcych na celu pope’mienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego5. W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy Sad nie orzek! zakazu ubiegania sie o zamowienia napodstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groibakary.
6. Nie jesteémy powiqzani kapitaiowo lub osobowo z Zamawiajacym polegajqcymw szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w space, jako wspélnik spmki cywilnej lub spflki osobowej;
b) pemieniu funkcji czbnka organu nadzorczego Iub zarzadzajacego, prokurenta. pemomocnika.

.................... , dnia .........01.2022 r.
(upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Nawiqzujac do ogloszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

,,Dostawa artykuléw spoiywczych”
Postepowanie NR 2INZI2022

II. Warunki udziaiu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam. 2e speMiam Warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

Strona: 10/12

ZALACZNIK NR 4 do SW2

1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dzia+alnoéci 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 loséb! upowaZnionejlnych



M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIAV“
”NZ/2022

Strona: 1 1/12

Umowa Nr 2/NZ/2022 - Projekt
diu ...2022 r. w Kmobrzegu pomiedzy:,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéflka z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ktéra reprezentuje:

Pawel Hryciéw - Prezes Zarzqduzwany dalej Zamawiajacym,a

reprezentowanym przez :

....................................................................... wpisanego do Rejestru Przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy pod numerem KRS Kapitai zaldadowy:PLN.I PESEL...................NIP REGON
zwanym dalej Wykonawca,

zostada zawarta umowa na dostawe Srodkdw czystoéci nastepujqcej treéci:

§ 1.Wykonawca sprzedaje a Zamawiajacy nabywa dostawe artykuhfiw spoZywczych w rodzajach i iloéciachokreélonych w ofercie Wykonawcy z dnia ................... Ktéra stanowi zal. nr1 do Umowy .
§ 2.1 Towar wymlenlony w § 1 nabywany bedZIe przez Zamawuajqcego w okres:e 1 roku od dnia zawarcra

Wykonawca zrealizuje zgtoszonq dostawe w terminie 3 dni roboczych od dnia zgioszeniazapotrzebowania, o ktérym mowa w pkt 2.Przedmiot umowy realizowany bedzie sukcesywnie w okresie jej twvania. Iloéci Wymienionew Zafaczniku nr 1 niniejszej Umowy nie sq iloéciami do realizacji , lecz stanowia prognoze Sredniegozapotrzebowania Zamawiajacego.5. W przypadku wystapienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowiqzuje sic-3 dokonaé wymianytowaru w terminie okreélonym w warunkach gwarancji. .

I53.1. Dokumentem potwierdzajqcym dostawe, uzgodnionej partii towaru beda faktury VAT Wykonawcyzawierajqce szczegétowe zestawienie iloéciowe towaru - dostarczane wraz z partia towaru.2. Do koordynacji caloéci spraw zwiazanych z niniejsza umowa Zamawiajqcy wyznaczatel3. Do koordynacji caméci spraw zwiazanych z niniejszq umowa Wykonawca wyznacza.. .. tel.

P
W

.”

54.1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreélonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma maksymalnewynagrodzenie w kwocie .................. + podatek od towaréw i us+ug VAT = .............brutto (s10wnie :..........._.) zgodnie z ofertq Wykonawcy z dnia ktéra stanowi
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za1acznik nr1 do niniejszej umowy.
Faktury VAT Wykonawcy. o ktérych mowa w § 3 pkt. 1 bedq dla Zamawiajacego podstawq do
dokonywania matnoéci za dostarczona partie towaru.
Ka2dorazowo zap1ata naIeZnoéci nastapi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie
do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiajacego.
Za date zap1aty naleZnoéci uwaia sie date wystania przelewu bankowego przez Zamawiajqcego.
Zamawiajqcy jest platnikiem VAT i upowaZnia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez podpisu
upowaZnionego przedstawiciela Wykonawcy.

5
1

1
9

9
9

9
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5.
1. Strony zastrzegaja kary umowne naliczane od caigo wynagrodzenia umownego brutto, okreélonego w §

4 pkt. 1, i nazywanego niZej "wynagrodzeniem", w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:
1.1. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kare umowna:
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 rozpoczetq dobe. zw1oki,
b) za odstqpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy — w

wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 4 ust. 1
1.2. Zamawiajqcy zap1aci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od umowy z przyczyn zaIeZnych od

Zamawiajqcego - 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 kar
umownych nie zastrzeZono.

3. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajacego, potracenia kar umownych z faktur
wystawionych przez Wykonawce.

4. czna wartoéé wszystkich kar umownych nie moie przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego

brutto.

§ 6.
Ewentualne spory. ktére moga wyniknao na tle wykonania postanowiefi umowy strony podejma sie
rozstrzygnaé polubownie. W razie braku moiliwoéci polubownego rozwiqzania sporéw, bedq one
rozstrzygane przez Sad Gospodarczy w1a$ciwy dla Zamawiajqcego.

§ 7'

Wszelkie zmiany lub uzupeJnienia do umowy moga nastapié w formie aneksu do umowy. pod rygorem
niewaznoéci. .

§8.
W sprawach nie uregulowanych majq zastosowania postanowienia kodeksu cywilnego.

§9.
Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym: 1 egzemplarz dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zflcznik:
1. Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:


