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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Sp61ka z ograniczona odpowiedzialnoécia
UI. Artyleryjska 3, 78-100 Ko1obrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Nazwa postepowania: Dostawa

,,Dostawa ksztaltek rur i zawor6w wodociqgowych” - zadanie nr 1; nr 2;

Numer postepowania: 2ITEI2022

2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzik

lmig i nazwisko: Janusz Kubek /) /l:.)7nia‘- 17.01.2022 r.
Podpis: /¢4W

3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zdwie’rdzfl pod wzglédém techniczhym:
ImiQ i nazwisko: Krzysztof Linkiewicz kier. Dz. TE‘ , ,7 Dnia - 17.01.2022 Er

/ M... /M
4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatvvierdz‘yy ’ ’

ImiQ i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — Radca Prawny Dnia - ..... 01.2022 r.
Podpis:

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzit

Imie i nazwisko: lwona Kazimierowska - Gk’awny Ksiegowy Dina-LE” 01.2022 r.
Podpis:

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzit {/ /
. "iqDU 'Dnia - ...... 01.2022 r.
Jaguar...

Paweifiryéidw

Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej w skrécie specyfikac lub SWZ.

_ Imie, i nazwisko: Pawet Hryciéw — Prezefeé
Podpis:
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Czeéé I SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozd'ziail 1: ZAMA WIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoéciq,

ui. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg, wojewodztwo zachodniopomorskie,
Tel.lFax. + 48 94 35 232-92, REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.

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

Zamawiajqcego. '
Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreéionych
Procedure} udzielania zamowier'i przez MWiK Sp. z o. o. w Koiobrzegu - Zaiqcznik nr 1 do Uchwaiy Nr
134/2019 Zarzqdu Spéiki MVWK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
,,Dostawa ksztaitek rur i zaworéw wodociqgowych” - zadanie nr 1; nr 2;
Postepowanie nr 2/TE/2022 _
Zadanie nr1‘ - Dostawa rur, ksztaltek PE, PVC-U, PVC oraz studni PVC
Zadanie nr 2 - Dostawa zaworéw, ksztaitek, iqcznikéw, rur ocynkowanych

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentuaine modyfikacje, uzupeinienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
bedq przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powy252ych informacji moZe miec’:
charakter pisemny lub forme elektronicznq. Przed terminem skiadania ofert Wykonawcy winni
zapoznaé sie z treécia ewentualnych odpowiedzi Iub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi
zmianami. Za zapoznanie sie z caioéciq udostepnionych dokumentow odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte skiada sie w formie pisemnej. Zamawiajqcy nie wyraZa zgody na zioZenie Oferty w
postaci elektronicznej.

2. Peinomocnictwo do godpisania Oferty winno byé doiaczone do Oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentéw zaiqczonych do oferty (hp. 2 odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dziaialnoéci gospodarczej). Peinomocnictwo winno byc': doiaczone w oryginaie iub
kopii poéwiadczonej notarialnie, qz przez jego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie. ktéra bedzie zaadresowana: Inazwa i adres
Zamawiajacegol oraz bedzie posiadaé nastepujace oznaczenie:
,,Dostawa ksztaltek rur i zaworéw wodociagowych” - zadanie nr 1; zadanie nr 2;

Postepowanie nr 2ITEIZOZZ

NIE OTWIERAC PRZED .Q‘€./.02.2022 r. do GODZ. 13:00

1. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany lub wycofaé zio2ona oferte przed upiywem terminu
skiadania ofert.

2. Oferta jest jawna od chwiii jej otwarcia, z wytkiem informacji stanowiqcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli Wykonawca
nie pézniej niz w terminie skiadania ofert 'zastrzegi, 2e nie moga one byé udostepniane.

Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:

Oferta moZe obejmowaé caioéci zaméwienia, Oferty zioZone jako czeéciowe beda waZne.
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RozdzialI 6: OFERTY CZESCIOWE:

Oferta moZe obejmowaé caloéé zaméwienia, Zamawiajacy dopuszcza sk1adanie ‘ofert czeéciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajqcy nie dopuszcza moZIiwoéci zioZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

RozdzialI 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zaméwienia mogq ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spe1niaja nastepujace warunki

dotyczace:
a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dzia1alnoéci lub czynnoéci, jeieli ustawy

nak1adajq obowiqzek posiadania takich uprawnien,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjaJem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzlai 9: INFORMACJA O OS'WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU PO'IWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIAILU WPOSTEPOWANIU:

Wykonawca za1aczy nastepujqce dokumenty potwierdzajace spemienie warunkéw udziam
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

1. Wykonawca zaiqczy nastepujqce dokumenty potwierdzajace spemienie warunkéw udziam
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:I.I.E'|"'l'."l .

1.2. Formularz oferty — za1qcznik nr 1 do SWZ.

1.3. Formularz cenowy- dla zadania nr 1*; nr 2*;

1.4. Podpisany opis przedmiotu zaméwienia dla sk1adanych zadar'I.

1.5. Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia1alnoéci
gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajace, 2e zakres jego dzia1alnoéci odpowiada profilowi zaméwienia. a tak2e
wskazujqce osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy - wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uplrywem terminu sk1adania ofert.

1.6. Wylacznie dla spéflek cywilnych: a) umowa sp61ki.
1.7. Podpisane oéwiadczenie Wykonawcy — Za1qcznik nr 2 do SWZ.
1.8. Podpisane Oéwiadczenie o sytuacji Wykonawcy - zatqcznik nr 3 do SWZ.
1.9. Op1acona Polisa. a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, 2e wykonawca jest

ubezpieczony od od powiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci.
1.10. Wykaz zrealizowanych dostaw ksztaflek wodociagowych on i 1 rur PE i PVC-u

wodociqg‘owych. zrealizowanej w ciagu ostatnich 5 lat (to znaczy zakoficzonych przed
up1ywem terminu sk1adania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dzia1alnoéci jest krétszy - w tym
okresie), ktérej koszt realizacji zaméwienia wynosil nie mniej m: 50% netto wartoéci oferty
skladanej w postepowaniu, zalqcznik nr 4 do SWZ.
W za1aczeniu referencje od podmiotow, na rzecz ktérych Wykonawca zrealizowa1 powsze
dostawy. _

1.11. Wykonawca za1aczy do oferty karty katalogowe produktéw wraz z dokumentami:
Wyszczegélnionymi dla danej czeéci zaméwienia w Opisie przedmiotu zaméwienia.

2. Zamawiajqcy za2qda przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie udzié
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- watpliwosci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mag! sprawdzié jej prawdziwoéci
w inny sposéb.

3. Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktélzy w wyznaczonym terminie nie z+oZy|i dokumentow
potwierdzajacych spemienie warunkéw udzia+u w postepowaniu. do uzupemienia tych dokumentéw
w okreélonym terminie. , '

Rozdziat 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

Wykonawcy mogq wspélnie ubiegaé sie‘l o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

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

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawcq beda prowadZOne w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stak podatku VAT od towaréw i usiug zgodnq

z ustawa o podatku VAT i podatku akcyzowym.

Rozdzial 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty speiniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji ZbZOne przez Wykonawcow

nie podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wed1ug poniiszych kryteriéw i wag:

1. Cena brutto oferty - 100%

W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji kor‘lcowej 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.

Rozdziai 13: WADIUM - nie jest wymagane;

Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiazania Wykonawcy zioiona oferta jest okreélony do dnia 15.03.2022. Bieg terminu
rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skiadania ofert.

ROZDZIAt 15: MIEJSCEI TERMIN SKILA‘DANIA OFERT:
Miejsce: pocztal Punkt Obs1ugi Klienta ,,Miejskich Wodociqgow i Kanalizacji” Sp. z 0.0. ul.
Artyleryjska 3, 78-100 Kdobtzeg.
Termin: Ofert nalez Z102 édo dnia .Qg ..02.2022 r. odz.13°°.
Oferty z1oZone po terminie zostana Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozdzial 16: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU
OFERTY:

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego poIega na: sprawdzeniu
ofert przed otwarciem, czy nie zosta1y uszkodzone, wycofane {ub zamienione.

2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego
' cz1onkowie Komisji dokonuja oceny poszczegolnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami

okreélonymi opisie przedmiotu zaméwienia i specyfikacji.

/
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Oferta Wykonawcy, ktéry zostanie niedopuszczony Iub wykluczony z postepowania, nie bedzie
rozpatrywana.

Oferta zostanie odrzucona, jeZeli:

a) nie jest zgodna z treéciq SWZ;

b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu, o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zostata podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej ztoZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

Rozdzia! 17: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z

wykonawca/ami, ktérzy ztoZyIj oferte/y.
2. Zamawiajajcy wezwie Wykonawcow, ktérzy zioZyli oferty w niniejszym postepowaniu do

ztOZenia ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.
Rozdzial 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1.

2.

3.

Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiata
najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie
o udzielenie zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz
jej cene/wartoéé.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajacej z treéci wybranej
oferty. '

Rozdzial 19: UNIEWAZ'NIENIE POSTEPOWANIA:
1.

2.
‘3.

_ Zamawiajacy moZe uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie
postepowania.

Gdy postepowanie obarczone jest wade uniemozliwiajaca zawarcie waZnej umowy.
O uniewaZnieniu postepowania Zamawiajacy zawiadamia poprzez zamieszczenie
uniewaZnienia na stronie internetowej BIP Zamawiaqego.

Rozdzial 20: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SW2:
1.

.0“

Wykohawca moZe zwrécié sie do Zamawiajajcego, o wyjasnienie treéci specyfikacji warunkéw
zaméwienia. Zamawiajqcy jest obowiqzany niezwtocznie udzielié wyjaénien, jednak nie péZniej
niz 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie
tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia wptynqt do Zamawiajacego nie p62niej niz do kor‘lca
dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Zamawiajqcy jed noczeénie umieszoza jej tresc na stronie internetowej BIP, bez ujawniania
irédta zapytania.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moZe w ka2dym czasie. przed uptywem terminu
do sktadania ofert, zmodyfikowaé treéé specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonanq w ten
sposéb modyfikacje umieszcza na stronie internetowej BIP
Osoba uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — Janusz Kubek tel. 883 045 009,
przetargi@mwik.kolobrzeg.gl,

pod wzgledem technicznym — Krzysztof Linkiewicz tel. 669980360,
Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie drogq elektronicznq rozumie przestanie
detaczonego do wiadomosci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez
osobe upowaZnionq do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.
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Rozdzial 21: ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:

1. Zostaiy okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszyrn niz 8 dni 0d dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dokiadnym terminie zawarcia umowy
Zamawiajqcy powiadomi niezwiocznie wybranego Wykonawce.

Rozdziai 22: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:

1. Odwoianie przysiuguje Wykonawcom, wyiqcznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci
Zamawiajapego podjetej w postepoWaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci, do '
ktérej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie Procedury.

2. Odwoianie przysiuguje wyiacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny speinienia
warunkéw udziaiu w postepowaniu.

3. Odwoianie wnosi sit-3 do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoSci Zamawiajacego stanowiqcej podstawe jego wniesienia, jeZeii
zostaiy przesiane faxem lub droga elektroniczna, albo w terminie 10 dni jeZeli zostaiy doreczone
w inny sposéb.

4. Wniesienie odwoiania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwoianie wnosi sie wyiqcznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia. do
Prezesa Zarzadu Spéiki ,,Miejskie Wodociqgi i Kanaiizacja“ Spéiki z ograniczona
odpowiedzialnoécia w Koiobrzegu.

5. Odwoianie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajqcego, ktérej
zarzuca sie niezgodnoéé z przepisami Procedury. zawieraé zwiezie przedstawienie zarzutéw,
okreélaé Zadanie oraz wskazywaé okoiicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwoiania.

6. Odwoianie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
7. Rozpatrujqc odwoianie Prezes Zarzadu Spéiki moZe je uwzglednié Iub odrzucié.
8. Informacje o odrzuceniu odwoiania Zamawiajacy przesyia Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli

w postepowaniu.
9. 0d decyzji Prezesa Zarzadu Spéiki rozstrzygajacej odwoianie nie przysiuguja dalsze érodki

odwoiawcze.

Rozdzial 23: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:

1. Niezwiocznie po rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktérego oferta zostaia wybrana do
realizacji, zostanie zawiadomiony (e-maii/faksemllistownie) o dokonanym wyborze (z
podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy oraz uzasadnienia wyboru) Iub o
uniewaZnieniu postepowania.

2. Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej:
w.big. mwik.kolobrzeg.9i
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zadanie nr 1.

d
o

9.

10.

11.

Dostawa fur, ksztaitek PE, PVC-U, PVC oraz studni PVC

Wymagania stawiane materialom
Rury PE i PVC wodociagowe oraz ksztaflki PE do zgrzewania powinny posiadaé deklaracje
zgodnoéci z Polskq lub Europejska Norma albo aprobata technicznq, atest Pafistwowego
Zak¥adu Higieny. Wymagane sq rury PE 0 wysokich parametrach wytrzymaioéciowych,
odporne na skutki zarysowafi i naciski punktowe.
Rury PE 100 SDR 17 i 11 zgodnie z zaczonym zestawieniem.
Rury do DN/OD 63 naleZy dostarczyé w zwojach
Zamawiajacy w zaleZnoéci od potrzeb moZe zamowié rury DN/OD 90 w zwoju w zaleZnoéci od
potrzeb, o czym powiadomi oferenta
Kszta’rtki PE PN 10 i PN16, zaciskowe typu polyrac z uszczelka wargowa. Wymagane budowa
ksztaflki PE — nakretka, pieréciefi zaciskowy, pierécier'l dociskowy, uszczelka. korpus.
Rury PVC do wody z uszczelkami dla DN 90 mm SDR21 powyZej érednicy SDR26
Rury PVC-U klasy N, SN 4 lite
Rury PVC klasy N, SN 2 wielowarstwowe
Aprobaty techniczne

. Atesty higieniczne PZH

. Deklaracje zgodnoéci dostarczone z dostawa materiam

. Warunki dostav_vy_

Z wykonawca, ktérego oferta bedzie najkorzystniejsza, zawarta zostanie Umowa na okres 12
mIeSIecy.
lloéci wymienione w specyfikacji zapotrzebowania materia’towego/ofercie Wykonawcy ~—
za1a1cznik do umowy — nie sq iloéciami do realizacji, lecz stanowia prognoze éredniego
zapotrzebowania Zamawiajacego.
Zamawiajqcy przewiduje tak2e, w uzasadnionych jego potrzebami wypadkach, mozliwoéé
zg’roszenia zapotrzebowania na dostawe dodatkowych elementéw asortymentu wymienionych
w zaiaczniku nr 2, ktére nie mogq jednak {qcznie przekroczyé wartoéci 20% zaméwienia
podstawowego.
W sytuacji okreélonej w pkt. 3 cena poszczegélnych elementéw zaméwienia dodatkowego nie
moZe przekroczyé ceny proponowanej przez Wykonawce w ofercie na realizacje zamowienia
podstawowego.
Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy: aprobaty, atesty, dopuszczenia i
deklaracje zgodnoéci dla materiakbw wyszczegélnionych w specyfikacji formularza cenowego.
Zamawiajacy nie dopuszcza dostaw asortymentu nie posiadajqcych aprobat, atestéw,
dopuszczefi i deklaracji zgodnoéci.
Towar dostarczany bedzie przez Wykonawca. na w1asny koszt, w fabrycznych opakowaniach
do siedziby Zamawiajacego w okresie: roku od daty zawarcia umowy.
Dostawy towaru przez Wykonawca odbywaé sie beda sukcesywnie po zg1aszaniu przez
Zamawiajqcego faxem zapotrzebowania, tj. iloéci i rodzaju towaru.
Przyjecie zapotrzebowania do realizacji Wykonawca potwierdzi niezw1ocznie w formie
pisemnej lub faxu. .
Wykonawca dostarczy i wniesie do wskazanego pomieszczenia danq partie towaru w terminie
do 2 dni roboczych od dnia zgioszenia faxem przez Zamawiajqcego zapotrzebowania.
Termin piatnoéci 30 dni

2ITEI2022 Strona: 7/16
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMéWIENIA

Zadanie nr 2
dostawa zaworéw, ksztaitek, iacznikéw, rur ocynkowanych

III. Wymagania stawiane materiaiom

1.Zawory kulowe odcinajace i czerpalne PN10 zgodne z Polska Norma, gwint wewnetrzny
-2.Zawory zwrotne antyskaZeniowe typ EA‘zgodne norma PN-EN1717
3.Koinierze stalowe zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN~EN1092—2; PN10
4Aprobaty techniczne .
5.Atesty higieniczne PZH
6.Dekiaracje zgodnoéci dostarczone z dostawa materiaiu
7.Ksztaitki z zeliwa ciagiiwego, ocynkowane
8.1;qczniki zgodnie z norma PN-EN 10242

W. Warunki dostam

1. Z wykonawca, ktOrego oferta bedzie najkorzystniejsza, zawarta zostanie Umowa na okre‘s 12
mIeSIecy.

2. Iloéci wymienione w specyfikacji zapotrzebowania materiaiowegolofercie Wykonawcy —
zaiqcznik do umowy - nie sq iloSciami do realizacji, lecz stanowiq prognoze éredniego
zapotrzebowania Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy przewiduje takZe, w uzasadnionych jego potrzebami wypadkach, mozliwoéé
zgioszenia zapotrzebowania na dostawe dodatkowych elementéw asortymentu wymienionych
w zaiaczniku nr 2, ktére nie mogq jednak iqcznie przekroczyé wartoéci 20% zaméwienia
podstawowego.

4. W sytuacji okreélonej w pkt. 3 cena poszczegélnych eiementéw zaméwienia dodatkowego nie
moZe przekroczyé ceny proponowanej przez Wykonawce w ofercie na realizacje zaméwienia
podstawowego.

5. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy: aprobaty, atesty, dopuszczenia i
deklaracje zgodnoéci dla materiaiéw wyszczegélnionych w specyfikacji formularza cenowego.

6. Zamawiajqcy nie dopuszcza dostaw asortymentu nieposiadajacych aprobat, atestéw,
dopuszczeI’I i dekiaracji zgodnoéci.

7. Towar dostarczany bedzie przez Wykonawca na wiasny koszt, w fabrycznych opakowaniach
do siedziby Zamawiajacego w okresie: roku od daty zawarcia umowy.

8. Dostawy towaru przez Wykonawce odbywaé sic-g beda sukcesywnie po zgiaszaniu przez
Zamawiajacego faxem zapotrzebowania, tj. iloéci i rodzaju towaru.

9. Przyjecie zapotrzebowania do realizacji Wykonawca potwierdzi niezwiocznie w formie
pisemnej lub faxu.

10. Wykonawca dostarczy i wniesie do wskazanego pomieszczenia dana partie towaru w terminie
do 2 dni roboczych od dnia zgioszenia faxem przez Zamawiajqcego zapotrzebowania.

11. Termin piatnoéci 30 dni
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— PROJEKT UMOWY zadanie nr.............

W dniu .. ..r na podstawie wybranej oferty w ramach postepowania prowadzonego na
zasadach okreélonych Procedurq udzielania zaméwien przez MWK Sp. z o. o. w Koiobrzegu -
Zaiacznik nr 1 do Uchwaiy Nr 134/2019; Zarzqdu Spoiki MWK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu z dnia
19.12.2019 r. .

Spoika ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéikq z ograniczonq odpowiedzialnoéciq, 78-100
Koiobrzeg, ul. Artyleryjska 3, wpisana do rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Koszaiinie, IX Wydziai Krajowego Rejestru Sqdowego pod‘ numerem: 0000169262;
NIP: 671—00—12—257; REGON: 330263149.
reprezentowana przez:

zwanq dalej Zamawiajacym,
a

reprezentowanq/ym przez:

zwanalym dalej Wykonawca,
zostaia zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§ 1.
Wykonawca sprzedaje a Zamawiajacy nabywa: ,,Dostawa ksztaitek rur i zaworéw
wodociqgowych” - zadanie nr 1*; nr 2; * w rodzajach zgodnych z opisem przedmiotu zamowienia i
wyszczegélnionych w ofercie Wykonawcy z dnia r. i formularzu cenowym, ktory stanowi
integralna czeéé umowy.

§ 2.
1. Przedmiot umowy bedzie realizowany w terminie 1 rok od daty podpisania umowy, tj. do dnia

..2022 roku na zasadzie dostaw sukcesywnych okreélonych
kazdorazowo potIzebami iloéciowymi przez Zamawiajqcego.

2. lloéci wymienione w formularzu cenowym stanowiq prognoze Sredniego zaopatrzenia
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza dostaw asortymentu innego niz opisany w opisie przedmiotu
zaméwienia, stanowiqcego zaiacznik nr 2 do niniejszej umowy oraz w formularzu cenowym.

§ 3.
1. Dostawa asortymentu bedqcego przedmiotem Umowy odbywaé sie bedzie w sposéb nastepujacy:

a) dostarczana bedzie przez Wykonawce na wiasny koszt, wiasnym transportem,
b) przedmiot zaméwienia okreSlony w § 1 zostanie dostarczony do miejsca skiadowania

wskazanego przez Zamawiajacego. '
2. Przedmiot umowy bedzie realizowany sukcesywnie po zgioszeniu przez Zamawiajqoego droga

e-mail zapotrzebowania, tj. iloéci i rodzaju materiaiow.
3. Wykonawca zobowiazany jest zawiadomic osobe wymieniona w § 4 ust. 3 niniejszej umowy

o dacie i godzinie dostawy danej partii materiaiéw.

§ 4.
1. OdbiOr partii asortymentu stanowiacego przedmiot umowy musi byc potwierdzony przez osobe

wymieniona w § 4 ust. 3 niniejszej umowy.
2. Potwierdzenie winno odbyc’: sie na druku o treéci: ,,Potwierdzam dostawe — wymieniéjasortyment
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oraz/podpis osoby przyjmujacej —jak wy2ej.
3. Do koordynacji caToéci spraw zwiqzanych z niniejsza umowa Zamawiajacy wyznacza

Pana Krzysztof Linkiewicz, kier. Dz. TE.
4. Do koordynacji caToéci spraw zwiazanych z niniejszq umowa Wykonawca wyznacza

tel.
5. Wykonawca zalqcza wraz z przedmiotem umowy nastepujqce dokumenty:

- Atest higieniczny
- Krajowa Deklaracje WIaéciwoSci zgodna 2 PN - EN
- Aprobata techniczna
- Deklaracje zgodnoéci

§ 5.
1.Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji i rekojmi na dostarczone produkty na okfes 24
miesiecy od dnia dostawy.
2.Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytu1u gwarancji za wady fizyczne zmniejszajqce wartoéé
uZytkowa. techniczna dostarczonego przedmiotu umowy.
3.W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiazany do bezp’tatnego usuwania zaistnia’tych
wad/usterek w terminie 2 dni od dnia noszenia usterki lwady przez Zamawiajqcego.
4.2a dzier’n zgmszenia usterki/wady uwaZa sie dzien doreczenia noszenia do Wykonawcy.
5.Naprawa w okresie trwania gwarancji wydTuZy okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich
naprawy.

§ 6.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreélonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

maksymalne w kwocie 21 brutto, (sJownie: z’rotych 00/100) zgodnie z ofertq
Wykonawcy z dnia......... ....2022 r., ktéra stanowi integralnq czeéé umowy.

[‘3 Zamawiajqcy zastrzega sobie moZliwosc zaméwienia mniejszej iloéci towarow bez naliczania kar. ‘
3. Faktury VAT Wykonawcy, potwierdzone w sposéb zgodny 2 § 4 ust. 1 beds; dla Zamawiajqcego

podstawq do dokonywania pJatnoéci za dostarczona partie towaru.
4. Kazdorazowo zapTata naleZnoéci nastapi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze,

w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT do Zamawiajacego.
5. Zamawiajqcy jest pTatnikiem VAT i upowa2nia Wykonawcq do wystawienia faktury VAT bez

podpisu upowainionego przedstawiciela Zamawiajacego.
§ 7.

1. Strony zastrzegaja kary umowne naliczane od caTego wynagrodzenia umownego brutto
okreélonego w § 6 ust. 1, i nazywanego niZej "wynagrodzeniem", w nastepujacych wypadkach i
wysokoéciach:

1.1. Wykonawca zap1aci Zamawiajacemu kare umowna:
a) za zwioke okreélona w § 3 ust.2 w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokoéci 0.2%

wynagrodzenia umownego brutto za kaZda rozpoczeta dobe zwbki,
b) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy - w wysokoéci 10%

wynagrodzenia.
c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji — w wysokoéci 0.2%

wynagrodzenia umownego brutto za kaZda rozpoczeta dobe zw10ki Iiczonq od dnia
okreélonego w § 5 ust. 3 umowy

2.Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupemiajacego na zasadach
ogélnych, o ile wartoéé zastrzeZonych kar nie pokrywa wysokoéci szkody, a takZe w

przypadkach zawinionych przez druga strone, dla ktérych kar umownych nie zastrze2ono.
3.Wykonawca wyraZa zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych, z faktur

wystawianych przez Wykonawce.
4.Laczna wartoéc wszystkich kar umownych nie moZe przekroczyé potowy wynagrodzenia
umownego brutto. . %
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§ 8.
Zmiana postanowiefi niniejszej umowy moZe nastapié za zgodq obu stron wyra20na na piémie, pod
rygorem niewaZnoéci.

§ 9.
1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo rozwiqzania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia

w przypadku naruszenia przepiséw niniejszej umowy przez Wykonawce lub nieprawid1owego i
niestarannego realizowania przedmiotu umowy.

2. W wypadku wypowiedzenia umowy Wykonawca moze iqdaé jedynie Wynagrodzenia za czeéé
umowy wykonanq do daty wypowiedzenia umowy.

§ 10.
Ewentualne spory, ktére mega wyniknaé na tle wykonanfa postanowier‘l umowy strony poddajq
rozstlzygnieciom w drodze rokowafi. W razie braku moZIiwoéci polubownego rozwiqzania sporéw,
beda one rozstrzygane przez Sad Gospodarczy w1a$ciwy dla Zamawiajqcego.

§ 11.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie postanowienia Kodeksu
cywilnego.

§ 12.
Umowe niniejsza sporzadzono w dwbch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kaidej ze
stron.
Zaiqczniki: Formularz cenowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zaiacznik nr 1 do SWZ

Koiobrzeg dnia ......... 02.2022 r.

peina nazwa wykonawcy

....

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

Nr KRS ..................................... .................
nr teiefonu ..............................................
osoba do kontaktu ................................
adres e-mail: ..........................................

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja"
Spéika z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujqc do ogioszenia o prowadzonym postepowaniu na ,,Dostawa ksztaltek rur i zaworéw

wodociqgowych” - zadanie nr 1; zadanie nr 2; Postepowanie Nr 2ITEI2022

1.

5.

Niniejszym Oferujemy dostawe, ww. towaru w iloéciach i w sposéb okreélony w umowie oraz

formularzu cenowym, w okresie 1 rok od dnia podpisania umom.

Oferujemy realizacjg przedmiotu zaméwienia okreélonego w specyfikacji warunkéw zaméwienia,

formularzu cenowym i projekcie umowy: za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

a) Zadanie nr1 .............................zi+ 23% VAT, razem ............zi
brutto, (siownieLH )
Udzielamy gwarancji na okres okreélony w mIeScach od daty dostawym- . . .. .. .

b) Zadame nr2...............................zi+23%VAT razem. zi
brutto, (siowniez. )
Udzielamy gwarancji”na okres okreslony w mIeSIacach od daty dostawy - .....................

Oferujemy czas dostawy w ciagu 24 godzin. liczqc od daty zgloszenia przez Zamawiajqcego
zapotrzebowania na okreélonq partie towaru.
OSwiadczamy. 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas okres'slony w SWZ.
Oéwiadczamy, 2e zawarty w SWZ 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 Zamawiajacego.
Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje i zasoby potrzebne do zrealizowania przedmiotu
zaméwienia.

Zaiacznikami do niniejszej oferty sq:

podpis osoby loséb/ upowaZnionej
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ZaIacznik nr 2 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Nawiqzujac do ogbszenia o postepowaniu na realizacje zambwienia:

llDostawa ksztaflek rur i zaworéw wodociggomch" - zadanie nr1'l I nr 2;

Postggowanie Nr 2/TEI2022

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

1. Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzqdzfla szkody, nie wykonujqc zaméwienia lub
wykonujac je nienaleZycie, a szkoda ta zostata stwierdzona orzeczeniem sqdu, ktére
uprawomocniIo sie w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.

2. W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogbszono
upadioéci, z wyjatkiem sytuacji, gdy po og¥oszeniu upadbéci doszio do zawarcia ukiadu
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk%ad ten nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadiego.

3. Firma, ktérq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, opfat lub sk’tadek na
ubezpieczenia spo{eczne lub zdrowotne, z wytkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roz!oZenia na raty zaleg’tych p’tatnoéci lub wstrzymania
w caioSci wykonania decyzji w#a$ciwego organu.

4. Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostady prawomocnie skazane za
przestepstwo popemione w zwiqzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia,
przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepshwo
przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu Iub inne przestepstwo popeJnione w celu osiagniecia korzyéci matkowych,
a tak2e za przestepstwo skarbowe lub przestgpstwo udziam w zorganizowanej grupie albo
zwiqzku majacych na celu pope+nienie przestepstwa Iub przestepstvva skarbowego

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

6. Nie jesteémy powiazani kapitabwo lub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w space, jako wspélnik spéflki cywilnej Iub spéiki osobowej;
b) peinieniu funkcji czionka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego. prokurenta.

peinomocnika.

.d.......nia ......02.2022 r.
(upemomocniony plzedstawiciel wykonawcy)
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Zalacznik nr 3 do SWZ

dnia......02.2022 r.
pema nazwa wykonawcy
...............................................................

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

”Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja"
Spélka z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3 -
78-100 Kotobrze

OSWIADCZENIE O SYTUACJI WYKONAWCY

Nawiazujqc do ogtoszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

,,Dostawa ksztaltek rur i zaworéw wodociqgowych” - zadanie nr1;l nr 2;

Postepowanie Nr 2/TEI2022

Zgodnie z wymogami okreélonymi, oéwiadczam, co nastepuje:

Warunki udziaIu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam, 2e spemiam Warunki udziam w postepowaniu dotyczqce:
1) kompetencji lub uprawnier‘l do prowadzenia okreélonej dzialalnoéci zawodowej,

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

Miejsce i data 02.2022 r.
podpis osoby losébl upowaZnionej/nych
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

................ dnia .........02.2022 r.
peina nazwa wykonawcy
...............................................................

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

,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spélka z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
W

WYKAZ DOSTAW WYKONAWCY
,,Dostawa ksztaltek rur i zaworéw wodociqgowych” - zadanie nr 1; nr 2;

Postepowanie Nr 2ITEI2022

Wykaz 1 dostawy ksztaitek wodociagowych, zrealizowanej w ciagu ostatnich 5 lat (to znaczy
zakoficzonych przed upiywem terminu skiadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziaialnoéci jest
krétszy - w tym okresie). Koszt realizacji zaméwienia wynosii nie mniej niz 50% netto wartoéci oferty
skiadanej w niniejszym postepowaniu.
W zaiqczeniu referencje od podmiotéw, na rzecz ktérych Wykonawca zrealizowai powsze
dostawy.

czas realizacji (naleiy podat’:
daty) nazwa i adres

Zamawiajacego

wartos‘é
zaméwienia
Wykonawcv poczqtek koniec

Nazwa i rodzaj zaméwienia

Data, miejsce i podpis osoby upowainionej
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Zalqcznik nr 5 do SWZ

pe’ma nazwa wykonawcy
...............................................................

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

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

Oéwiadczenie o akceptacji przez wykonawce projektu umowy

Skmdajac oferte, w postepowaniu na:
,,Dostawa ksztaltek rur i zaworéw wodociagowych” - zadanie nr 1; zadanie nr 2;

Postepowanie Nr 2ITEI2022

oéwiadczamy. 2e:

1. Akceptuje; bez zastrzeZefi projekt umowy przedstawiony w za¥qczniku do SW2;

2. Umowe, zobowiazuje sie zawrzeé w miejscu i terminie jakie zostanq wskazane przez

Zamawiajacego.

Dnia ..........02.2022 r........u..........--............. .. -- .... .....-


