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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczonq odpowiedziainoécia

ul. Artyleryjska 3, 78—100 Koiobrzeg
SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMéWIENIA

Nazwa postepowania: DOSTAWA

,,Dostawa kserokopiarki wielofunkcyjnej"

Numer postepowania: 1INI I2022

specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzqdzii:
Imie i nazwisko: Janusz Kubek Data — 15.02.2022 r.
Pod pis: /éclm, fioéé/

specyfikacje warunkéw zaméwiediazatwierdzii pod wzglea'em technicznym:
lmie i nazwisko: Witold Miétak - sp. Dziaiu Ni fl Dflia — 15.02.2022 r.
Podpis: O\W

specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:
Imie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy m Dnia 4i.)- 0521’” I'-
Podpis: Wk,“

specyfikacje warunkéw zaméwienia zatWIerdZIi, pod wqedem prawnym:
lmeinazwisko: Jerzy Mieczkowski— Radca Prawny Dnia-‘ (l/M '

specyfikacje warunkéw zaméwienia zatyiércyii:
Imiginazwisko: Pawei Hryciéw— Prezes ZarzadupSpéiki. ‘ Dnia- ((1.4%... .(. 7/.r.

\IJUPodpis: MWiK Sp zfi/owjflobrzegu

Paw Hmcz'o’w
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Czeéé | SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

RozdziaiI 1: ZAMAWIAJA CY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spolrka z ograniczona odpowiedzialnoécia,

uI. Artyleryjska 3, 78-100 Kdobrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
TelJFax. + 48 94 35 232-92, REGON 330263149, NIP 671 -00-12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego; www.big.mwik.kolobrzeg.gl
Ogioszenie o wszczeciu postepowania zosta¥o zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajacego.
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Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:
ZAMOWIENIE SEKTOROWE.
Postepowanie o udzielenie powszego zambwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zaméwiefi przez MVWK Sp. z o. o. w Kombrzegu - Zalacznik nr1 do Uchwa1y Nr
134/2019 Zarzadu Spéiki MWiK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

,,Dostawa kserokopiarki wielofunkcyjnej"
Postepowanie nr 1/Nl/2022

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 miec
charakter pisemny. faksu lub forme elektroniczna. Przed terminem sk1adania ofert vonawcv winni
zapoznac sie z treécia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi
zmianami. Za zapoznanie sio z cabécia udostepnionych dokumentow odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBYPRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte; sklada sie, w formie pisemnej.
2. Pelnomocnictwo do podgisania ofer_ty winno byé dolaczone do oferty, o ile nie wynika z

innych dokumentéw za1aczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzia1alnoéci gospodarczej). Peinomocnictwo winno byé dotaczone w oryginale Iub
kopii poéwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.

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

,,Dostawa kserokopiarki wielofunkcyjnej"
Postepowanie nr 1INII2022

NIE OTWIERAC PRZED gé...02.2022 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany lub wycofaé zioZona oferte plZed up%ywem terminu
sk1adania ofert.

5. Oferta jest jawna z wytkiem informacji stanowiqcych tajemnice przedsiebiorswva w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli Wykonawca nie p62niej niz w terminie
skJadania ofert zastrzegL 2e nie mega one byé udostepniane.

Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé catoéci zaméwienia, Oferty z%ozone jako czeéciowe nie beda waine.

Rozdziall 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza moZIiwoSci 2102enia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zamowienia (oferty wariantowej).
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Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy. ktérzy speiniajq nastepujqce warunki

dotyczqce:
a) posiadania uprawnien do wykonywania okreélonej dziaialnoéci lub czynnoéci. jeZeli ustawy

nakiadajq obowiqzek posiadania takich uprawnier‘i,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami zdoinymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej ifinansowej.

Rozdziaf 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY WCELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIAILU WPOSTEPOWANIU:
1. Wykonawca zaiaczy nastepujqce dokumenty potwierdzajqce speinienie warunkéw udziaiu

w postepowaniu o udzielenie zamowienia:
1.1. Formularz oferty - zaiqcznik nr 1 do SWZ.
1.2. Podpisany Szczegéiowy opis przedmiotu zamowienia - zaiacznik nr 2 do SWZ.
1.3. Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaialnoéci

gospodarczej po’Mierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajace, 2e zakres jego dziaialnoéci odpowiada profilowi zamowienia, a takZe
wskazujqce osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy — wystawiony nie wczeéniej
niz 6 miesiocy przed upiywem terminu skiadania ofert.

1.4. Podpisane Oéwiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania -
zaiqcznik nr 3 do SW2.

1.5. Pod pisane OSwiadczenie o sytuacji Wykonawcy - zaiqcznik nr 4 do SWZ.
1.6. Zaiqczenie kompletu dokumentéw urzadzenia
2. Zamawiajqcy za2qda przedstawienia oryginaiu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu

wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna Iub
bedzie budzié watpiiwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mOQi sprawdzié jej
prawdziwoéci w inny sposéb.

3. Zamawiajqcy m02e wezwaé Wykonawcow, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zioZyli
dokumentéw potwierdzajacych speinienie warunkow udziaiu w postopowaniu, do uzupeinienia
tych dokumentéw w okreélonym terminie.

Rozdziai 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzieienie zaméwienia.

Rozdziai 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena winna uwzgledniac wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizac zamowienia, w tym

dostarczenia przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajaoego.
2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca bedq prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towardw i usiug zgodna z ustawa

o podatku VAT i podatku akcyzowym.

Rozdziai 12: OPIS KRYTERIéW KTéRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty speiniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji ziOZOne przez Wykonawcow
nie podlegajqcych wykiuczeniu, bode} oceniane wediug poniZszej analizy kosztéw
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Koszt eksploatacji urzqdzenia

Model! Nazwa Gena Koszt czeéci Koszt tonera Koszt ogélny Kolejnoéé pkt
unadzenia eksploatacji strIPLN wydruku

strIPLN

Rozdzial 13: WADIUM
Nie dotyczy.

Rozdziaf 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Tennin zwiazania Wykonawcy 21020na Oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z uplywem terminu sk¥adania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCEI TERMIN SKILADANIA OFERT:
Miejsce: Punkt Obsmgi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji“ Sp. z o. 0. ul. Artyleryjska 3.
78-100 Kombrzeg.
Termin: Ofert nalez 2b: Cdo dnia ."éé...02.2022 r. odz.13"°.
Oferty ztoZone po terminie zostana Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozdziaf 16: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA l OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:
1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego polega na: sprawdzeniu ofert

przed otwarciem, czy nie zostaiy uszkodzone, wycofane lub zamienione.
2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego

czionkowie Komisji dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami
okreélonymi opisie przedmiotu zaméwienia i specyfikacji warunkéw zaméwienia.
Informacje z otwarcia ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie BIP.
Oferta Wykonawcy, ktéry zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postepowania, nie bedzie
rozpatrywana.

5. 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) zosta¥a podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej z+oZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

PP

Rozdziaf 17: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcalami,

ktérzy zioZyli oferte/y.
2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktérzy z¥oZy|i oferty w niniejszym postepowaniu do ztoZenia

ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji ceny oferty.

Rozdzial 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajqcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego Oferta bedzie przedstawiala

najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
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2. O wyborze oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezwjocznie Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie
o udzielenie zamowienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktorego oferte wybrano oraz
jej cene/wartoéé.

Rozdzial 19: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:
1. Zamawiajqcy mote uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie

postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemoZliwiajqca zawarcia waZnej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia r6wnocze§nie

wszystkich Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia.

Rozdziaf 20: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SW2:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajqcego, o wyjasnienie treéci specyflkacji warunkow

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwjocznie udzielié wyjasniefi, jednak nie poiniej niz
2 dni przed upiem terminu skjadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie tresci
specyfikacji warunkéw zaméwienia iynaj do Zamawiajacego nie péZniej niz do godz.15.00
w dniu, w ktérym uplywa pojowa wyznaczonego terminu skjadania ofert.

2. Zamawiajqcy jednoczeSnie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania Zrodta
zapytania.

3. Zamawiajacy moZe w kaZdym czasie, przed upiem terminu do skjadania ofert, zmodyfikowaé
treSé specyflkacji warunkéw zaméwienia. Dokonanq w ten sposob modyfikacje umieszcza na
stronie internetowej BIP.

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

5. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemnielfakseml. OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomocq telefaksu uwaZa sie za zbZone w terminie, jeZeli ich treéé dotaria do adresata przed
upiem terminu.

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

Rozdziaf 21: ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zostaiy okreslone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krétszym M2 5 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Zamawiajacy moZe zawrzeé umowe przed uplywem terminu okreélonego w ust. 2, jeZeli

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zbZono tylko jednq oferte.
4. O miejscu i dokjadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajqcy powiadomi niezwiocznie wybranego

Wykonawce.

Rozdzial 22: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1. Odwolanie przysjuguje Wykonawcom, wytacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia Iub zaniechania czynnosci, do
ktérej Zamawiajacy jest zobowiqzany na podstawie Procedury.

2. Odwoianie przystuguje wyjacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spejnienia
warunkéw udziaju w postepowaniu.

3. Odwotanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeli
zostaiy przesjane faxem lub droga elektroniczna. albo w terminie 1O dni jeZeli zostaiy doreczone
w inny sposéb.

4. Wniesienie odoania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwdanie wnosi sie wyiqcznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do
Prezesa Zarzadu Spéiki ”Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéjki z ograniczona
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odpowiedzialnoéciq w Kobbrzegu.
5. Odwdanie powinno wskazywaé zaskalz‘ona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej

zarzuca sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé ZWiQfle ptzedstawienie zarzutéw,
okreélaé zqdanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwolania.
Odwotanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujqc odwo¥anie Prezes Zarzqdu Spflki mote je uwzglednié lub odrzucié.

8. lnformacje. o odrzuceniu odwoiania Zamawiajqcy przesyia Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.

9. 0d decyzji Prezesa Zarzadu Spdflki rozstrzygajacej odwo¥anie nie przysiuguja dalsze Srodki
odwoiawcze.

74
9’

Rozdzial 23: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. Po rozstrzygnieciu postapowania kaZdy Wykonawca, ktéry zioZyl oferte, zostanie zawiadomiony (e-

mail) 0 dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy
lub o uniewaZnieniu postepowania.

2. Wyniki postepowania zostanq zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.koloblzeg.pl
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Zalqcznik Nr 1 do SWZ

dnia 02.2022 r
nazwa (firma) Wykonawcy
...............................................................

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

Nr KRS ..................................................
nr telefonu .............................................
e-mail: ..............................................

”Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spélka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-1 00 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujac do ogioszenia o postepowaniu na:
,,Dostawa kserokopiarki wielofunkcyjnej” Postepowanie nr 1/Nl/2022
1. Oferujemy dostawe przedmiotu zaméwienia okreélonego w szczegéiowym opisie zamowienia za

wynagrodzeniem maksymainym w kwocie:
.................................. zi netto + VAT = zi brutto
(siownie: )

Okres gwarancji......... .. . . .
Kalkulacja kosztéw dla
100000 stron

Koszt czeéci Koszt tonera Koszt ogélny

urzadzenia strlPLN PLN

Powsza cena uwzglednia wszystkie koszty zwiqzane z realizacja przedmiotu zaméwienia.
2. Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie ze warunkami zaméwienia i uznajemy sie za zwiazanych z

okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
3. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejszq oferta na czas 30 dni.
4. Akceptuje bez zastrzeZer'i projekt umowy oraz Umowe, zobowiqzuje sigh zawrzeé w miejscu i

terminie jakie zostana wskazane pizez Zamawiajqcego.
5 Termin wykonania dostawy — do dnia.........

Zaiqcznikami do niniejszej oferty sq:

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

podpis osoby losobl upowaZnionej
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Zalacznik nr 2 do SWZ

Szczegéiowy opis zaméwienia.
,,Dostawa kserokopiarki wielofunkcyjnej” Postepowanie nr 1/NI/2022

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa 1 sztuki urzadzenie wielofunkcyjnego kolorowego Develop
Ineo +250i, format A3lA4

Specyfikacja:

Podajnik reczny 150 ark.; A6—SRA3; rozmiary wiasne;
Baner; 60—300 g/m2

Pojemnoéé kaset 1x 500 ark.; A6—A3; rozmiary wiasne; 52-256 g/m.2
1x 500 ark.; A5—SRA3; rozmiary wiasne; 52—256 glm2

Automatyczny dupleks A5-SRA3; 52—256 glm2
Pojemnosé tacy 250 ark.
Interfejsy TCP/IP (v4/v6); SMB; HTTP(S); SNMP; LPD; IPP
Pamiec’; systemowa 8,192 MB
Dysk twardy 256 GB
Panel sterujacy 10’1 kolor
Wydajnoéé tonera K do 28,000 str.

CMY do 28,000 str.
Wydajnosé zespoiu obrazowania Wydajnosé zespoiu obrazowania

K do 170,000/1,000.000 stron (beben/developer)
CMY do 65,000/1,000,000 stron (beben/developer)

ObciaZalnosé miesieczna max. 130,000 str.
technologia obrazowania laser
Rozdzielczoéé druku 1,800 x 600 dpi; 1.200 x 1,200 dpi
Jezyk opisu stron PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; XPS ; PostScript 3
Predkosé kopiowania/drukowania Do 25/25 str.lmin.
A4 (mono/kolor)
Predkoéé kopiowanialdrukowania Do 15/15 sin/min.
A3 (mono/koior)
Automatyczny druk dwustronny Do 25/25 str./min.
A4 (mono/kolor)
Formaty orygiLaiOW A6—A3; Rozmiary wiasne
Powiekszenie Automatyczne skalowani e; 25—400% krokowo co 0.1%
Wspierane systemy operacyjne Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64);

Windows 10 (32/64); Windows 11 (32/64); Windows Server
2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server
201 2;
Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016, Windows
Sewer 2019, Linux

Druk mobilny Mopria, AirPrint, Mobilna automacja i parowanie (Android/iOS)
Funkcje drukarki Bezposredni druk pIikow PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7),

szyfrowanych plikéw PDF oraz OOXML (DOCX. XLSX,
PPTX); nakiadki; znaki wodne; ochrona kopii;
drukowanie z tworzeniem kopii; mixmedia i mixplex;
programowanie prac;

Rodzaje skanowania Skanowanie TWAIN; URL; e-mail (do mnie); SMB; (do folderu
domowego; FTP); FTP; Box; USB; WebDAV

Predkosé skanowania Do 100/100 obrazow/minute jednostronnie
Do 200/200 obrazéw/minute dwustronnie

Funkcje bezpieczer‘lstwa Filtrowanie i blokowanie portéw IP; SSL2; Komunikacja
sieciowa SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Wsparcie lPsec;
Wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja u2ytkownik6w;
Logi autoryzacji; Wydruk bezpieczny; Kerberos;

Strona: 8/16
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Nadpisywanie dysku twardego; Szyfrowanie dysku
twardego (AES 256); Automatyczne usuwanie danych
pamieci; Szyfrowanie danych u2ytkownika

Skrzynki uZytkownika Publiczna; Grupowa (z autoryzacja); Personalna (z hastem lub
autoryzacja);

Konta dostepu Konta dostepu (standard) Do 1,000 kont uZytkownikéw;
wsparcie Active Directory; Definiowanie dostepu uzytkownikéw
do funkcji

Przechowywanie dokumentéw Przechowywane dokumenty Do 3,000 dokumentéw lub 10,000
stron

1.Pozostate warunki dostawy urzadzenia
2.0kres gwarancji minimum 36 miesiecy.
3.03wiadczenie . 2e oferowane urzadzenie jest fabrycznie nowe.
4.Termin dostawy do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
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Zaiqcznik nr 3 do SW2

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

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

nnnnnnnnnnnnn ..................................................

OéWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Nawiqzujac do ogtoszenia o postepowaniu na realizacje, zaméwienia:

,,Dostawa kserokopiarki wielofunkcyjnej”
Postepowanie nr1lN|12022

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

1.

2.

............. , dnia 02 2022 r.

Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzadzila szkody, nie wykonujac zaméwienia lub
wykonujqc je nienaleZycie,
W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogioszono
upadioéci, z wyjatkiem sytuacji, gdy po ogioszeniu upadméci dosz¥o do zawarcia ukiadu
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk¥ad ten nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez Iikwidacje matku upad’lego.
Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkow. op§at lub skiadek na
ubezpieczenia spo’reczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roz&02enia na raty zalegiych platnoéci lub wstrzymania
w cabéci wykonania decyzji w%aéciwego organu.

. Osoby okreslone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaw prawomocnie skazane za
przestopstwo popeinione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia,
przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujqcych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu Iub inne przestepstwo popeInione w celu osiqgniecia korzyéci majatkowych,
a takZe za przestepstwo skarbowe Iub ptzestepstwo udziam w zorganizowanej grupie albo
zwiqzku majqcych na celu popemienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego

.W stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy Sad nie orzek? zakazu ubiegania sig-
0 zamowienia na podstawie przepisow o odpowiedzialnoéci podmiotow zbiorowych za czyny
zabronione pod grozba kary.
Nie jesteémy powiqzani kapitalowo lub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w sp61ce, jako wspélnik spétki cywilnej lub spéIki osobowej;
b) pemieniu funkcji czbnka organu nadzorczego lub zarzadzajqcego, prokurenta,

pemomocnika.

zuaaasaaeafiay 'fa'r'z'ieBQt'a'MEiéi Méfiéfii
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Zalqcznlk nr 4 do SWZ

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

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

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu

Nawiazujqc do ogioszenia o postepowaniu na realizacje; zaméwienia:

,,Dostawa kserokopiarki wielofunkcyjnej"
Postepowanie nr 1/Nl/2022

Zgodnie z wymogami okreélonymi, oéwiadczam. co nastepuje:

Warunki udziatu w postepowaniu

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

2. OSwiadczam. 2e spemiam Warunki udziam w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawnieh do prowadzenia okreélonej dzialalnosci 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 loséb/ upowaZnionej/nych
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Umowa nr 1INII2022

W dniu ......................... 2022 r. w KoIobrzegu pomigdzy:

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spélkq z ograniczona odpowiedzialnoécig z siedziba
w Koiobrzegu, uI. Artyleryjska 3, wpisanq do rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Koszalinie IX WydziaI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem:
0000169262
NIP: 671 -00-1 2—257 REGON: 330263149. ktérq reprezentuje:

Pawel Hryciéw - Prezes Zarzadu

zwana w treéci umowy Zamawiajacym,

a:

331:1::1:usage};‘aa'égjggt'ru53326535254;'I'rajjga‘z'a‘aggs'gigagéaa'Haggai; " '
.. pod numerem KRS NIP REGON

reprezentowana przez I

zwanq w treéci umowy Wykonawca

Iub zwanymi cznie Stronami

w rezultacie dokonania przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedura udzielania zambwieh przez MWIK Spéika
z 0.0. w KoIobrzegu (UchwaIa 13412019 ZaIzadu Spélki MwiK 2 04.12.2019 r.) zostaIa zawarta umowa
o nastepujqcej treSci:

§ 1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé zadanie, ktérego przedmiotem jest

dostawa 1 sztuki nowej kserokopiarki wielofunkcyjnej,- okreélonej w szczegéIowym opisie
zaméwienia, ktéry stanowi zaIacznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca gwarantuje, 2e bedqce przedmiotem umowy urzadzenie jest oryginaIne, fabrycznie
nowe, naleZytej jakosci, sprawne, wolne od wad fizycznych.

§ 2
1. Strony niniejszej umowy ustaIi nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
2. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie. na dzier’I podpisania umowy.
3. Termin dostawy, montaZu i uruchomienia urzadzenia do dnia .........2022 r.

§ 3
1. Do koordynacji spraw zwiqzanych 2 niniejsza umowa Zamawiajqcy wyznacza p. Witold Mistak,

telefon komérkowyn ..e-mail:..
2. Do koordynacji spraw ZWIazanych z niniejsza umowa Wykonawca wyznacza p...................... ,

Ielefon komérkowyzu ..e.-mail ....................................

§ 4
1. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie okreélonycm w § 2 ust.3 uznaje sie

podpisanie przez Strony protokoiu odbioru dostawy, montaZu i uruchomienia.
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i
Wykonawca w terminie okreélonym w § 2 ust. 3, przekaZe Zamawiajacemu komplet dokumentéw
odbiorowych w tym w szczegéinoéci:
1) schematy podiaczer'I,
2) instrukcje obsiugi wjezyku polskim, niezbedne dla prawidiowego u2ytkowania i obsiugi
3) karty gwarancyjne urzadzefi.
Je2eli w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia to
Zamawiajqcy odbierze przedmiotu umowy i uzgodni z Wykonawca termin na usuniecie wad i
usterek

§ 5
Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy.

§ 6
. Wynagrodzenie“ “ryczaitowe za prawidiowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi

.. ..zi brutto (siownie zi..................................................... )
. Strony ustalaja,“Ze obowiqzujacq ich formal wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest

wynagrodzenie w formie ryczaitu
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie prace niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu
umowy, réwniez te. ktorych rozmiaru i kosztéw nie moZna byio przewidzieé w dniu zawarcia
umowy.
Podstawa do wystawienia faktury jest podpisania przez Strony protokoiu odbioru koficowego
dostawy, montaZu i uruchomienia bez usterek i wad.
Zapiata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nastqpi przelewem na wskazane przez
Wykonawca, konto bankowe, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby
Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury wraz z bezusterkowym protokoiem odbioru.
Za date dokonania zapiaty uwaZa sie dato obciaZenia rachunku Zamawiajacego.
.Wykonawca nie moZe przenieéé wieIzytelnoéci Iub praw przysiugujqcych mu na podstawie
niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7

. Strony postanawiaja, 2e obowiazujc je formal odszkodowania sq kary umowne.
Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kary umowne za:
1) zwioke w przekroczeniu tenninu okreélonego w § 2 ust. 3 w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia

umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za ka2da rozpoczetq dobe zwioki.
2) 2a zwioke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i

rekojmi w wysokoéci 0.2% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

KaZda ze stron zapiaci kart-3 umowna w wysokoéci 1 0% wynagrodzenia. brutto ustalonego
w § 6 ust. 1 umowy za odstapienie od umowy z jej winy.

Wykonawca wyraZa zgode na dokonanie przez Zamawiajqcego potracenia kar umownych
z faktur wystawionych przez Wykonawce .
czna wysokoéé kar umownych nie moZe przekroczyc 50% wartoéci wynagrodzenia brutto
okreélonego w § 6 ust. 1 umowy.

. Kary umowne sq niezaleine od siebie i kumuluja sie.
§s

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na caiy przedmiot umowy na okres
36 miesiecy, Iiczony od daty podpisania protokoiu odbioru koncowego dostawy i uruchomienia.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiqzany jest do bezpiatnego usuniecia wszelkich
usterek/wad w terminie 24 h od dnia powiadomienia przez Zamawiajacego w formie e—mail.

. W przypadku nieptzystqpienia przez Wykonawce do usuwania usterek/wad i nieusuniecia ich przez
Wykonawce w wyznaczonym umowa terminie, Zamawiajacy ma prawo ziecié ich usunigcie innemu
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podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo wynikajace z gwarancji i
rekojmi oraz moie naliczyc Wykonawcy kary zapisane w § 7 ust. 2 pkt 2.

. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny przez okres trwania gwarancji z zapewnieniem czeéci
zamiennych.

. Naprawa w okresie tnivania gwarancji i rekojmi wydiuZy okres gwarancji na naprawiane elementy o
czas ich naprawy.

§9
. NiezaleZnie od wypadkéw wymienionych w treéci Ksiegi III tytuiu XV kodeksu cywilnego, kazdej ze

Stron przysiuguje prawo odstqpienia od umowy w przypadku naruszenia przez druga Strone.
postanowiefi umowy na zasadach opisanych poniZej.

. Zamawiajacemu pizysiuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoiicznoéci powodujacej, 1e wykonanie umowy w caioéci
Iub w jej czeéci nie le2y w interesie publicznym, czego nie moZna byio przewidzieé w chwili jej
zawarcia,

2) zostanie wszczete postepowanie zmierzajqce do ogioszenia upadioéci, rozwiqzania firmy
Wykonawcy lub zostanie zioZony wniosek o ogioszenie upadioéci Wykonawcy iub oéwiadczenie
o wszczeciu postepowania naprawczego,

3) zostanie wydany w trybie administracyjnym lub cywilnym nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
4) gdy Wykonawca nie przystapi do realizacji przedmiotu umowy w terminie, bez uzasadnionych

przyczyn lub przerwie prace i niezwiocznie nie wznowi ich pomimo wezwania Zamawiajqcego.
5) gdy Wykonawca nie realizuje obowiqzkéw w zakresie gwarancji i rekojmi, okreélonych w § 8

umowy.
Strony moga odstapié od umowy w terminie 30 dni daty od powziecia wiadomoéci
o okolicznoéciach stanowiacych podstawe odstqpienia. Odstapienie od umowy wywoiuje skutki

ex tunc - czyli ze skutkiem wstecznym.
Wykonawcy pizysiuguje prawo odstqpienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw, jeZeli
Zamawiajqcy:

1) odmawia odbioru dostawy Iub odmawia podpisania protokoiu odbioru, bez wskazania
uzasadnionej przyczyny,

2) nie wywiazuje sie z obowiazku zapiaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie
jednego miesiaca od upiywu terminu na zapiate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.

Oéwiadczenie o odstapieniu od umowy naleZy ziozyé drugiej stronie w formie pisemnej pod
rygorem niewaZnoéci - oéwiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie oraz
musi byé zioZone nie pOiniej m: w terminie 3O dni kalendarzowych Iiczonych od daty powziecia
przez Strong wiadomoéci o wystqpieniu okolicznoéci opisanych w § 9.
Odstapienie od umowy nie skutkuje niewaznoécia postanowiefi umowy w zakresie

odpowiedzialnoéci Stron za niewykonanie Iub nienaleZyte wykonanie pizedmiotu umowy,
opisanych w § 7 umowy.

§10
. Zmiana postanowien zawartej umowy moZe nastqpié za zgodq obu stron, wyra‘zona na piémie

w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewainoéci takiej zmiany.

. Zmiana umowy nastapié moZe z inicjatywy Zamawiajqcego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie prepozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawieraé:
1) opis zmiany i jej charakter,
2) uzasadnienie zmiany wraz z jej udokumentowaniem,
3) czas wykonania zmiany oraz wpiyw zmiany na termin zakoficzenia umowy.

. NiezaIeZnie od powszego, Zamawiajqcy i Wykonawca dopuszczajq mozliwoéé zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bedqcych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych.

Postepowanie nr 1INII2022 Strona: 14/16
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§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majq przepisy kodeksu cywilnego.
2. Strony umowy doiozq wszelkich starafi w celu rozstrzygniecia ewentualnych sporéw drogq

polubownq.

3. W przypadku braku rozwiqzafi polubownych spory wynik1e na tle realizacji niniejszej umowy bedzie
rozstlzygal Sad wtaéciwy dla siedziby Zamawiajqcego.

§12
Niniejsza umowe sporzqdzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

Zaficznik do umom:

1. Szczegélowy opis zaméwienia
2. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Za/qcznik nr 1 do umawy
Szczegélowy opis zaméwienia.

,,Dostawa kserokopiarki wielofunkcyjnej” Postepowanie nr 1IN|I2022
Przedmiotem zamowienia jest dostawa 1 sztuki urzadzenie wielofunkcyjnego kolorowego Develop
Ineo +250i, format A3IA4

Specy'fikacja:

Podajnik reuny 150 ark.; A6-SRA3; rozmiary wiasne;
Baner; 60—300 glm2

Pojemnoéé kaset 1x 500 ark.; A6—A3; rozmiary wiasne; 52-256 glm.z
1x 500 ark; A5—SRA3; rozmiary wiasne; 52-256 g/m2

Automatyczny dupleks A5—SRA3; 52—256 g/m'
flemnoéé tacy 250 ark.

Interfejsy TCP/IP (v4/IPv6); SMB; HTI'P(S); SNMP; LPD: IPP
Pamieé systemowa 8.192 MB
Dysk twardy 256 GB
Panel sterujacy 10'1 kolor
Wydajnoéé tonera K do 28,000 str.

CMY do 28,000 str.
VVydajnoéé zespoiu obrazowania Wydajnoéé zespoiu obrazowania

K do 170.000]1,000,000 stron (beben/developer)
CMY do 65,000/1,000,000 stron (beben/developer)

ObciaZalnoéé miesiedzna max. 130.000 str.
technologia obrazowania laser
Rozdzielczoéé druku 1.800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Jezyk opisu stron PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; XPS ; PostScript 3
Predkoéé kopiowanialdrukowania
A4 (monolkolor)

Do 25l25 str./min.

Predkoéé kopiowania/drukowania
A3 (monolkolor)

Do 15/15 str./min.

Automatyczny druk dwustronny Do 25l25 str./min.
A4 (monolkolor)
Formaty oryginaiow A6—A3; Rozmiary wlasne
Powiekszenie Automatyczne skaiowanl e; 25—400% krokowo 00 0.1%
Wspierane systemy operacyjne Windows 7 (32164); Windows 818.1 (32/64);

VWndows 10 (32/64); Windows 11 (32/64); VWndows Sewer 2008 (152/64);
VWndows Sewer 2008 R2; Windows Sewer 2012;
Windows Server 2012 R2; Vihndows Server 2016. Windows Sewer 2019, Linux

Druk mobilny Mopria. AirPrint. Mobiina autoryzacja i parowanie (Android/"108)
Funkcje drukarki Bezpoéredni druk plikéw PCL, PS, TIFF. XPS, PDF (v1.7),

szyfrowanych plikéw PDF oraz OOXML (DOCX. XLSX,
PPTX); nakiadki; znaki wodne; ochrona kopii;
drukowanie z tworzeniem kopii; mixmedia i mixplex; programowanie prac:

Rodzaje skanowania Skanowanie TWAIN; URL; e-mail (do mnie); SMB; (do folderu
domowego; FTP); FTP; Box; USB; WebDAV

Predkoéo skanowania Do 100/100 obrazéw/minute jednostronnie
Do 200/200 obrazéw/minute dwustronnie

Funkoje bezpieczefistwa Filtrowanie i blokowanie portow IP; SSL2; Komunikacja
sieciowa SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Wsparcie IPsec;
Wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja uZytkownikow;
Logi autoryzacji; Wydruk bezpieczny; Kerberos;
Nadpisywanie dysku twardego; Szyfrowanie dysku
twardego (AES 256); Automatyczne usuwanie danych
pamieci; Szyfrowanie danych uZytkownika

Sklzynki utytkownika Publiozna; Grupowa (z autoryzao'g); Personalna (z hasiem lub autoryzacja);
Konta dostepu Konta dostepu (standard) Do 1.000 kont u2ytkownik6w; wsparcie Active

Directory; Definiowanie dostepu uzytkownikéw do funkcji
Przechowywanie dokumentow Przechowywane dokumenty Do 3,000 dokumentow Iub 10,000 stron

1.Pozostaie warunki dostawy urzadzenia

2.0kres gwarancji minimum 36 miesiecy.

3.0éwiadczenie . ie oferowane urzadzenie jest fabryunie nowe.

4.Tennin dosmwy do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
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