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”Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedzialnoéciq
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

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

nie przekraczajqcej kwoty 431.000 euro.

1. Nazwa postepowania: Dostawa

,,Sukcesywna dostawa Flokulanta naotrzeby oczyszczalni éciekéw”

Numer postepowania: 2/1'0/2022

2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

Imie i nazwisko: Janusz Kubek v Dnia - 24.01.2022 r.

3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zaM/ie’rdiii pod wzgledem téchnicznym:
Imie i nazwisko: Tomasz Urbar'iski kier dz,TO (/1Dnia - . 01.2022 r.

4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: \J;Z
Imie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy Dnia - " .HMWQQH r.

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: F’ffy [VJ/1 n J 23’ i 2
lmie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — RadcarPrawny’ //// Dni’a -’ V" r.
Podpis: ////

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: V / / A , n/ 1/ 4
Imie,I i nazwisko: Pawei Hryciéw — Prezes Zarzqdu Spéik/il' / Dnia - .ié.‘.v.‘..'.’.’.'.'. r.

I,

Podpis: V//

Integralna czeéé niniejszej SWZ stanowia wzory dokumentéfllqcznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzia! 1: ZAMA WIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spolka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq, ul.

Artyleryjska 3, 78-100 Ko1obrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
REGON 330263149, NIP 671-00-12—257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego; www.big.mwik.kolobrzeg.pl
Adres e-mail; ptzetargi@mwik.kolobrzeg.pl
Og1oszenie o wszczeciu postepowania oraz SWZ zostaio zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajacego.
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Rozdzia! 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych Procedurq
udzielania zaméwieh przez MWiK Sp. z o. o. w Kdobmegu - Za’tacznik nr1 do Uchwaiy Nr 134/2019 Zarzadu
Spé1ki MWiK Sp. z 0.0. w Kolobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial Dostawa 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

,,Sukcesywna dostawa Flokulanta na potrzeby oczyszczalni éciekéw”
Postepowanie NR 2ITOI2022

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania beda
przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé charakter pisemny lub
forme elektronicznq. Przed terminem sk+adania ofert Wykonawcy winni zapoznaé sic-:3 z treécia ewentualnych
odpowiedzi lub wyjaénier‘l albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie Si: 2 ca1oéciq
udostgpnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzia! 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferta sklada sie, pod rygorem niewaZnoéci, w formie pisemnej.
2. Pe1nomocnictwo do godpisania ofefl winno byé doiqczone do oferty. o ile nie wynika z innych

dokumentéw zahqczonych do oferty (hp. 2 odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do ewidencji
dzia1alnoéci gospodarczej). Pelnomocnictwo winno byé doiaczone w oryginale lub kopii poéwiadczonej
notarialnie, badz przez jego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie, kt6ra bedzie zaadresowana: lnazwa i adres Zamawiajacegol
oraz bedzie posiadac’: nastepujace oznéczenie:

OFERTA
,,Sukcesywna dostawa Flokulanta na potrzeby oczyszczalni éciekéw”

Postepowanie NR 2ITOI2022
NIE OTWIERAC PRZED ..QX.,..02.2022 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca mote wprowadzié zmiany lub wycofaé z1oZona oferte przed upiywem terminu skJadania
ofert.

5. Oferta jest jawna 0d chwili jej otwarcia. z wytkiem informacji stanowiacych tajemnicg
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli Wykonawca nie
pOZniej m: w terminie skiadania ofert zastrzegL 2e nie mogq one byé udostepniane.



SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMéWIENIA
21TOI2022 Strona: 3/13

Rozdziaf s: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé cabéé 2am6wienia, dopuszcza sie sk1adanie ofert czeéciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajqcy nie dopuszcza moZliwoéci zioZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreSlony w SWZ sposéb
wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdziaf a: OPIS WARUNKOW UDZIALU w POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zamowienia moga ubiegac’: sie Wykonawcy, ktérzy spemiajq nastepujqce warunki dotyczace:
a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dzia1alnoéci lub czynnoéci. jeZeli ustawy nak1adaja

obowiqzek posiadania takich uprawnien,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencja¥em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdziaf 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTA’QCH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC‘
WYKONAWCY WCELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIAILU WPOSTEPOWANIU:

Wykonawca zatqczy nastepujace dokumenty potwierdzajqce spemienie warunkéw udzialu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia:

Podpisany Formularz oferty — zalacznik nr 1 do SWZ.
Podpisany opis przedmiotu zaméwienia - za1acznik nr 2 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zaiacznik nr 3 do SWZ.
Oéwiadczenie o spetnieniu warunkéw udzia1u w postepowaniu — za1qcznik nr 4 do SWZ.
Aktualny odpis z w1aéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnoéci gospodarczej
potwierdzajqce prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym i stwierdzajace, 2e zakres jego
dzia1alnoéci odpowiada profilowi zamdwienia, a takZe wskazujace osoby upowaZnione do
reprezentowania Wykonawcy.

6. Op1acona Polisa, a w ptzypadku jej braku inny dokument potwierdzajqcy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaialnoéci, przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé z’mZonej oferty Wykonawcy na jedno iwszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia - waZnej na dzieh podpisania umowy.

7. Zamawiajacy zaZalda przedstawienia oryginam lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy
przedstawiona przez Wykonawca kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub dzie budzié
watpliwosci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mog1 sprawdzic jej prawdziwoéci w inny
sposéb.

8. Zamawiajqcy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie z1oZyli dokumentéw
potwierdzajacych spe1nienie warunkow udzia1u w postepowaniu, do uzupemienia -tych dokumentéw w
okreélonym terminie.

Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
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Wykonawcy mogq wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.
Rozdziat 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Cena winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja zamowienia. w tym
dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawca bedq prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke, podatku VAT od towaréw i us1ug zgodna z ustawa o podatku VAT

5 podatku akcyzowym.
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Rozdiial 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:

Oferty spe’miajqce wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zbZone przez Wykonawcéw nie
podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wedtug poniZszych kryteriéw i wag:

Cena brutto oferty — 100%
W tym kryterium Oferta moZe uzyskac’: 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 ofertq jest oferta, ktéra uzyska w prowadzonym postepowaniu najwiekszq Iiczbe
punktéw.

Rozdzial13: WADIUM - nie jest wymagane

Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiqzania Wykonawcy zioZona Oferta wynosi do dnia 10.03.2022.Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z upiem terminu skjadania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obsjugi Klienta ”Miejskich Wodociagow i Kanalizacji" Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3, ,

78-100 Kotobrzeg

Oferty zoOne po terminie nie beda rozpatrywane,

Rozdzial16:SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego.

Rozdzia! 17: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA l OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

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

2. Komisja Przetargowa przystepuje do czesci posiedzenia w trakcie, ktérego czjonkowie Komisji dokonujq
oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnosci z warunkami okreslonymi 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) zostaja podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej ZIOZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;

f
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Rozdzial 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcalami,
ktérzy zlozyli oferty.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy zjoiyli oferty w niniejszym postepowaniu do ztoZenia ofert
ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy, ktérzy przystqpia do negocjacji ceny oferty, mogg ziozjjé ofem ostateczne z ceng niZSzg
od ceny pierwotnej.

Rozdziai 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajqcy udzieli zaméwienia Wykonawcy. ktérego oferta bedzie przedstawiaja najkorzystniejszy bilans
z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.

2. O wyborze oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezwjocznie Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie o udzielenie
zaméwienia podajqc nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajqcej z treéci wybranej oferty.

Rozdzial 20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1. Zamawiajacy moZe uniewaznié postepowanie, bez podania przyczyn, na kazdym etapie postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemozliwiajc zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajqcy zawiadamia réwnoczeénie

wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

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

Zamawiajacy jest obowiazany niezwjocznie udzielié wyjaénieh, jednak nie p62niej niz 2
dni robocze przed upiem terminu skjadania ofert. pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zamowienia iynaj do Zamawiajacego nie p62niej niz do godz.24.00 w dniu, w
ktérym up’tywa pobwa wyznaczonego terminu skjadania ofert.

2. Zamawiajqcy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania irédja
zapytania.

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

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

5. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujq
e-maillpisemniel. OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocq
telefaksu uwaZa sie za zjozone w terminie, jeZeli ich tresc dotarja do adresata przed upIywem terminu.

6. Zamawiajqcy pod pojeciem porozumiewania sie drogq elektroniczna rozumie przeslanie dolqczonego do
wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZnionq do
reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdziaf 22: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCYZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zostajy okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zamowienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym m: 10 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dokjadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy
powiadomi niezwbcznie wybranego Wykonawce.

Rozdzial 23: POUCZENIE O S'RODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwojanie przysjuguje Wykonawcom, wyiacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci Zamawiajqcego

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

2. Odwolanie przysjuguje wyjqcznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spejnienia
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8.

9.

warunkéw udziam w postepowaniu.
Odwo§anie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia doreczenia
informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawc—g jego wniesienia, jeieli zostaiy przes&ane
faxem Iub drogq elektroniczna, albo w terminie 8 dni jeZeli zosta#y doreczone w inny sposéb.
Wniesienie odwdania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego. Odwoianie
wnosi sie wy%acznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa Zarzqdu Spé’tki
nMiejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Spaki z ograniczona odpowiedzialnoéciq w Kotobrzegu.
Odwdanie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoéé Iub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej zarzuca sie
niezgodnoéc': z przepisami Procedury, zawieraé zwiezb przedstawienie zarzutéw, okreélaé Zeldanie oraz
wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwo’tania.
OdwoJanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajqcego.
Rozpatrujac odwmanie Prezes Zarzadu Spé¥ki moZe je uwzgiednié Iub odrzucié.
lnformacje o odrzuceniu odwcuania Zamawiajacy przesyia Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli w
postepowaniu. .
0d decyzji Prezesa Zarzqdu SpéIki rozstrZygajacej odwdanie nie przysluguja dalsze Srodki odwmawcze.

Rozdzial 24: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. O rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktérego oferta zostaJa wybrana do realizacji. zostanie

zawiadomiony (e-mail/Iistownie) o dokonanym wyborze oraz uzasadnieniu wyboru Iub o uniewaZnieniu
postepowania, a takZe o Wykonawcach wykluczonych oraz o ofertach odrzuconych.
Wyniki postgpowania zostanq zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zaiqcznik Nr 1 do SWZ

dnia 02.2022 r
nazwa (firma) Wykonawcy

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

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujac do ogioszenia o rozpoczeciu postepowania na:
,,Sukcesywna dostawa Flokulanta na potrzeby oczyszczalni éciekéw”
Postepowanie NR 2/TOI2022

Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélon‘ego w opisie pizedmiotu zaméwienia: Q
mnagrodzeniem maksymalnym w kwocie: zi brutto,
(siownle)

W tym Zadanie nr 1:
........ zi nettol1 kg + VAT = zibruttol1 kg

W tym Zadanie nr 2:
.................................. zinetto/‘I kg+VAT= zibruttol1 kg

Powyzsza cena uwzglednia wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu zaméwienia. w tym réwniez koszty
dostawy pizedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajqcego.

1. Oéwiadczamy. 2e zapoznaliémy sie z treécia Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia i uznajemy Sig za zwiqzanych z
okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.

2. Oéwiadczamy. 2e zawarty projekt umowy zostai pizez nas zaakceptowany i zobowiqzujemy sie, w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na wyiej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajqcego.

3. Oéwiadczamy, 2e uwazamy sie za zwiqzanych niniejsza ofertq na czas do 10.03.2022.
4. oswiadczamy, 2e pdsiadamy wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

"56856;6.4.663}'iééééi'fi'fiéiiv'éz'fiiéfiéj
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ZALACZNIK NR 2 do SWZ

ons PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,.Sukcesywna dostawa Flokulanta na potrzeby oczyszczalni éciekéw”
Postepowanie NR 2rr012022

Opis przedmiotu zaméwienia:
Zadanie 1. Sukcesywne dostawy emulsji FLOPAM EM 640HIB o nastepujacej parametrach technicznych:
Posted: Lepka ciecz.
Barwa: Mleczna.
Charakterjonowy: Kationowy.
Gestoéé Iadunku: Bardzo VI/ysoka.
Struktura: Wysoka .
Ciez'ar wfaéciwy: 1.00-1, 10.
Srednia zawartoéé substancji nie Iotnych (%): 49-56.
Lepkoéé produktu(cps): 500-2000.
Maksymalne steZenie (gfl): 10.
Stabilnoéé roztworu otrzymanego
przy pomocy zdejonizowanej wody (dni): 1.
Przybliz‘ona Iepkoéé roztworu
o steZeniu @5gfl(cps): 1900.
Okres przebhowywania: 6
(miesiqce przy zachowaniu temperatury
wew. magazynu5°C~30°C)
Opakowanie LB. C: 1050kg
Warunki dodatkowe:
Szacunkowa iloéé zamawianej w ciagu roku emulsji to : 8 400 kg.
Dostawy winny byé realizowane do 3 dni roboczych od dostarczonego do dostawcy drogq e-mai! zamdwie'nia
Iub zgfoszenia telefoniczn‘ego.
Dostawca dostarczy przedmiot dostawy /zam6wienia wlasnym transportem i na wlasny koszt. Dostawca
kaZdorazowo przy dostawie przekaZe zamawiajacemu specyflkacje zgodnoéci dostarczonego produktu z
parametrami okreélonymi w opisie przedmiotu zaméwienia.
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Zadanie nr 2. Sukcesywne dostawy FLOKULANTA F 6030 o nastepujqcych parametrach technicznych: V
Postaé: Ciafo stafe w postaci granulatu.
Ban/Ila: Biala.
Charakter Jonowy: Kationowy.
Wielkoéé Iadunku: Silny.
Granulometria w mm: 1, 00.
PrzybliZony cieZar zasypowy: 0,75.
Lepkos’é wg Brookfie/da (GP): @5. O g/I: 840, @2,5 g/Ig:475 @1.0 9/! :200.
Rekomendowane steZenie robocze(g/I): 4.
Maksymalne stez'enie g/I : - 10.
Czas rozpuszczania (roztwér 5g/I,25°C,min): 60.
StabilnoSé roztworu otrzymanego
przy pomocy zdejonizowanej wody (dni) : 1.

Okres przechowywania
(wew. magazynu
przy zachowaniu temperatury 5°C-30°C) miesiqce: 24.
Opakowanie : worki warstwowe 25kg
Warunki dodatkowe:
Szacunkowa iloéé zamawianego w ciqgu roku flokulanta to : 6 000 kg.
Dostawy winny byé realizowane do 3 dni roboczych od dostarczonego do dostawcy droga e-mail zaméwienia
lub zgloszenia telefonicznego.
Dostawca dostarczy przedmiot dostawy /zaméwienia wlasnym transportem ina wfasny koszt. Dostawca
kaz'dorazowo przy dostawie przekaz‘e zamawiajqcemu specyfikacje zgodnoSci dostarczonego produktu z
parametrami okreélonymi w opisie przedmiotu zamo’wienia.
Uwaga !
1.Zar6wno parametry Emulsjijak i Flokulanta zostaly dobrane w czasie procesu rozruchu iprébnej
eksploatacji nowo powstalej instalacji w celu uzyskania wymaganej w procesie technologicznym
% s/m osadéw kierowanych do poszczegélnych elementéw instalacji.
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ZALACZNIK NR 3 do SWZ

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

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

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

,,Sukcesywna dostawa Flokulanta na potrzeby oczyszczalni éciekéw”

Postepowanie NR 211'0/2022

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

1. Firma, ktorq reprezentujemy nie wyrzadzfla szkody, nie wykonujac zaméwienia lub wykonujac je
nienaIeZycie, a szkoda ta zosta#a stwierdzona orzeczeniem sqdu. ktOre uprawomocnito sie w okresie 3
lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy nie otwarto Iikwidacji, ani nie og#oszono upad¥oéci,
zwytkiem sytuacji, gdy po og’toszeniu upad¥oéci dosz¥o do zawarcia ukladu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli ukiad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
Iikwidacje matku upadJego.
Firma, ktora reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op¥at lub sk{adek na ubezpieczenia
spo{eczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia,
odroczenia, roz}02enia na raty zaleg{ych pbtnoéci lub wstrzymania w caioéci wykonania
decyzji Maéciwego organu.
Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaw prawomocnie skazane za przestepstwo
pope’mione w zwiazku z postopowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom
oséb wykonujacych prace zarobkowq, przestepstwo przeciwko érodowisku, ptzestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popehione w celu osiagniecia
korzyéci majatkowych, a takZe za przestepstwo skarbowe lub przestgpstwo udzia1‘u w zorganizowanej
grupie albo zwiazku majacych na celu popemienie przestepstwa Iub ptzestepstwa skarbowego

. W stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy Sad nie o:zekl zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groiba
kary.
Nie jesteémy powiazani kapita+owo lub osobowo z Zamawiajacym polegajqcym
w szczegolnoéci na:

a) uczestniczeniu w spélce, jako wspélnik spaki cywilnej lub spéiki osobowej;
b) peinieniu funkcji cz+onka organu nadzorczego lub zarzqdzajacego, prokurenta. pemomocnika.

.................... , dnia .........02.2022 r.
(upemomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 4 do swz
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

OSWIADCZENIE
o speinieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Nawiqzujqc do og1oszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

,,Sukcesywna dostawa Flokulanta na potrzeby oczyszczalni éciekéw”
Postepowanie NR 211'0/2022

ll. Warunki udziaIu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam, 2e spetniam Warunki udzia1u w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawnier‘n do prowadzenia okreslonej dzia1alnoéci zawodowej.

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

Miejsce i data 02.2022
podpis osoby losébl upowaZnionej/nych
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Umowa Nr 2/T0/2022 - Projekt

diu .........2022 r. w Koiobrzegu pomiedzy:
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spoika z ograniczona odpowiedzialnoéciq
w Kolobrzegu, ul. Artyleryjska 3, wpisana do rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego pIzez Sad Rejonowy w
Koszalinie IX Wydziai Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000169262 Kapitai zakladowy: 61
928 000 PLN. NIP:671-00-12-257; REGON2330263149,
ktora reprezentuje:

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzqdu
zwany dalej Zamawiajqcym,
a

reprezentowanym przez :

wpisanego do "Rejestru Przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy pod numerem KRS. .Kapitai zakiadowy:

...PLNIPESEL...................

zwanym dalej Wykonawca,

zostaia zawarta umowa nastgpujaoej treéci:

§ 1.
Wykonawca sprzedaje a Zamawiajqcy nabywa sukcesywna dostawa Flokulanta na potrzeby oczyszczaini
éciekéw, okreélonych w ofercie wykonawcy z dnia KtOra stanowi zai. nr 1 do Umowy .

§ 2.
1. Towar wymieniony w § 1 nabywany bedzie pIzez Zamawiajqcego w okresie 1 roku od dnia zawarcia

umowy.
Dostawy towaru odbywaé sie beda sukcesywnie po pisemnym zgioszeniu pIzez Zamawiajacego ( lub e-
mail) zapotrzebowania tj rodzaju'I iloéci towaru.
Wykonawca zrealizuje zgloszona dostawe, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgioszenia
zapotrzebowania o ktérym mowa w pkt 2.
PIzedmiot umowy realizowany bedzie sukcesywnie w okresie jej tnIvania. lloéci wymienione
w Zaiaczniku nr 1 niniejszej Umowy nie sq iloéciami do realizacji , lecz stanowia prognoze Sredniego
zapotrzebowania Zamawiajacego.

5. W przypadku dostawy produktu o parametrach niezgodnych z opisem przedmiotu zaméwienia,
Wykonawca zobowiazuje sie dokonac‘. wymiany towaru w terminie okreélonym w pkt 3.

§ 3.
1. Dokumentem potwierdzajqcym dostawe uzgodnionej partii towaru bedq faktury VAT Wykonawcy

zawierajace szczegélowe zestawienie iloéciowe towaru- dostarczane wraz z partiq towaru
2. Do koordynacji caiosci spraw zwiazanych z niniejsza umowa Zamawiajqcy wyznacza

P
S

9
.”

...................................tel. ..
3. Do koordynacji caioéci spraw zwiqzanych z niniejszej umowa Wykonawca wyznacza

tel.

$34.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreélonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma maksymalne

wynagrodzenie w kwocie .................. + podatek od towardw I uslug VAT-— .............brutto (siownie:
..) zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia .ktora stanowi

zalqcznik nr1 do niniejszej umowy.
a) wtym za 1 Kg=.. .zi netto. zadanie nr1
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b) w tym za 1 Kg = ..... ,00 2+ netto zadanie nr 2
2. Faktury VAT Wykonawcy, o ktorych mowa w § 3 pkt. 1 beda dla Zamawiajqcego podstawa do

dokonywania pTatnoéci za dostarczonq partie towaru.
KaZdorazowo zamata naleZnoéci nastqpi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w teri'ninie
do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiajqcego.
Za date zapTaty naleZnoéci uwaza sie date wysTania przelewu bankowego przez Zamawiajqcego.
Zamawiajacy jest p1atnikiem VAT i upowainia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez podpisu
upowaZnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9
:5

5
”

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

4 pkt. 1, i nazywanego niZej "wynagrodzeniem", w nastepujqcych wypadkach i wysokoéciach:
1.1. Wykonawca zapiaci Zamawiajqcemu kare umowna:
a) za zw1oke w wykonaniu dostaw okreélonych w § 2 ust. 3 przedmiotu umowy - w wysokoéci 2%

wynagrodzenia brutto okreélonego w § 4 ust. 1 za kaq rozpoczeta dobe zw10ki,
b) za odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy - w

wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 4 ust. 1
1.2. Zamawiajacy zapJaci Wykonawcy kare umownq za odstapienie od umowy z przyczyn zaleZnych od

Zamawiajqcego - w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 4 ust. 1.
2. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupemiajqcego na zasadach ogélnych,

o ile wartoéé zastrzeZonych kar nie pokrywa wartoéci szkody, a taKZe w przypadkach dla ktérych kar
umownych nie zastrzeZOno.

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

4. Laczna wartoéé wszystkich kar umownych nie moze przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego

brutto.

§ 6.
Ewentualne spory. ktére moga wynikhac na tle wykonania postanowiefi umowy strony podejma sie
rozstrzygnqc’: polubownie. W razie braku moZliwoéci polubownego rozwiqzania sporow, beda one
rozstrzygane przez Sad Gospodarczy wiaéciwy dla Zamawiajacego.

§ 7.
Wszelkie zmiany lub uzupeJnienia do umowy moga nastapié w formie aneksu do umowy, pod rygorem
niewaZnosoi.

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

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

Zagcznik:
1. Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




