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Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoécia

Ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKéw ZAMéWIENIA

1. Nazwa postgpowania: Dostawa

,,Dostawa fabrycznie nowego samochodu z rocznika 2022”

Numer postepowania: 3INZI2022
2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

imig i nazwisko: Janusz Kubek /. 7/ Dni%9?.03;2022 r.
Podpis: . WCWi

3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwieriiz'ii pod wzgledem tech’nicznym:
lmie i nazwisko: Zbigniew Horbaczewski kier. Dz. NZ Dnia - 03.03.2022 r.

PM”: flammu '4' iil‘ I: §.. 'I'I:

5. specyfikacjg warunkéw zaméwienia zatwierdzii:
lmie i nazwisko: Iwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy D ia - 25:. 03.2022 r.
Podpis:

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: !/ /
‘ A l

lmie i nazwisko: Pawei Hryciéw - Prezes tazfiduystgoyi .3 UU‘Dnia - U) 03.2022 r.
POdPiS: M§¥'l( 39- Z 0.0.]J7udcgu

. .Mw

Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej w skrécie specyfikac Iub SWZ.
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Czeéé l SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1: ZAMA WIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spoika z ograniczonq odpowiedzialnoécia,

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

1.2. Adres strony internetowej Zamawiajqcego; ww.bi9.mwik.kolobrzeg.gl
1.3. Ogioszenie o wszczeciu postepowania zostaio zamieszczone na stronie internetowej BIP

Zamawiajacego. '
Rozdzia! 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postopowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedural udzielania zaméwiefi przez MWiK Sp. z o. o. w Koiobrzegu - Zaiacznik nr1 do Uchwaiy Nr
134/2019 Zarzadu Spéiki MWiK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

,,Dostawa fabrycznie nowego samochodu z rocznika 2022”
Postepowanie nr 3INZI2022

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje. uzupeinienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powyiszych informacji moze mieé
charakter pisemny Iub forme elektroniczna. Przed terminem skiadania ofert Wykonawcy winni
zapoznaé sie z treéciq ewentualnych odpowiedzi Iub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi
zmianami. Za zapoznanie sie z ca’ioéciq udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte skiada sie w formie pisemnej. Zamawiajacy nie wyraZa zgody na zioZenie oferty w
postaci eiektronicznej.

2. Peinomocnictwo do godgisania ofem winno byé doiaczone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentow zaiaczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dziaialnoéci gospodarczej). Peinomocnictwo winno byé doiqczone w oryginale Iub
kopii poswiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.

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

,,Dostawa fabrycznie nowego samochodu z rocznika 2022”
Postgpowanie nr 3INZI2022

NIE OTWIERAC PRZED 4%..032022 r. do GODZ. 13:00

1. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany Iub wycofaé zJoZona oferte przed upiywem terminu
skiadania ofert.

2. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiqcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli Wykonawca
nie pOZniej niz w terminie skiadania ofert zastrzegi. 2e nie moga one byc‘. udostepniane.

Rozdziaf 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta moZe obejmowac'; caioéci zamowienia, Oferty zioZone jako czeéciowe beda waZne.
Rozdzial 6: OFERTY czss'aowe:
Oferta musi obejmowac caiosc zaméwienia, Zamawiajqcy nie dopuszcza sk1adanie ofert czeéciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza moiliwoéci z’roienia ofeity przewidujqcej odmienny niz okreélony w SWZ
sposob wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
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Rozdzia: s: OPIS WARUNKOW UDZIAILU w POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zamowienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy spemiaja nastepujace warunki

dotyczqce:
a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dzia1alnoéci Iub czynnoéci. jeZeli ustawy

nak1adaje1 obowiqzek posiadania takich uprawnien,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencja1em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O O§WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONA WCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKéW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:

1.

Wykonawca zamczy nastepujace dokumenty potwierdzajace spemienie warunkow udzia1u
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
Wykonawca zaiqczy nastepujace dokumenty potwierdzajace spemienie warunkow udziaJu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1 .9.

Formularz oferty — zaficznik nr 1 do SWZ.

Podpisany opis przedmiotu zamowienia .

Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaialnoéci
gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajqce, 2e zakres jego dzia1alnoéci odpowiada profilowi zaméwienia. a takZe
wskazujqce osoby upowainione do reprezentowania Wykonawcy — wystawiony nie wczeéniej
niz 6 miesiecy przed upwem terminu sk1adania ofert.
Wyiacznie dla spOiek cywilnych: a) umowa spéiki.
Podpisane oéwiadczenie Wykonawcy — Zaiqcznik nr 2 do SWZ.
Podpisane Oéwiadczenie o sytuacji Wykonawcy - za1qcznik nr 3 do SW2.
Optacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, :e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci.
Wykaz zrealizowanych dostaw, zrealizowanej w ciqgu ostatnich 3 lat (to znaczy zakoficzonych
przed up1ywem terminu skJadania ofert. a jeZeli okres prowadzenia dziahlnoéci jest krotszy - w
tym okresie), - zamcznik nr 4 do SWZ.

Zamawiajqcy zada przedstawienia oryginaiu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy.
gdy przedstawiona przez Wykonawca kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié
watpliwoéci so do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie m091 sprawdzié jej prawdziwoéci
w inny sposéb.
Zamawiajacy moie wezwaé Wykonawcéw, ktétzy w wyznaczonym terminie nie 2102yli dokumentéw
poMierdzajacych spefnienie warunkéw udziam w postepowaniu, do uzupetnienia tych dokumentow
w okreélonym terminie.

Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
wykonawcy moga wspélnie ubiegac sic o udzielenie zaméwienia.

Rozdziai 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1.

2.
3.

Cena winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizac zaméwienia,
w tym dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie roiczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
Wykonawcy powinni zastosowac stawke podatku VAT od towardw i us1ug zgodna



. . ' SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMélNIA
, mm 6 Postepowanie nr 3INZI’2022 Strona: 4/15

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 ziozone przez Wykonawcéw

nie podiegajacych wykluczeniu, beda oceniane wediug poniZszych kryteriow i wag:

1. Cena brutto oferty — 100%

Wtym kryterium oferta moie uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji koficowej 1 pkt.

Sposéb dokonywania oceny wg wzoru: C=Cn : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn - cena najniisza,
Cb - cena badana.

Najkorzystniejszq oferta jest oferta, ktéra uzyska w prowadzonym postqpowaniu najwiekszq
Iiczbe punktéw.

Rozdzial 13: WADIUM — nie jest wymagane;

Rozdzial 14.- TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiazania Wykonawcy zioZona oferta jest okreélony do dnia 15.04.2022. Bieg terminu
rozpoczyna sie wraz z upiywem terminu skiadania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:
Miejscez poczta/ Punkt Obsiugi Klienta ,,Miejskich Wodociqgéw i Kanalizacji" Sp. z 0.0. ul.
Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg.
Termin: Ofert nalez zioz édo dnia .1.
Oferty ziozone po terminie zostanq Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozdzial16:lNFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I 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.

3. Oferta Wykonawcy, ktory zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postepowania. nie bedzie
rozpatrywana.

4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeli:

a) nie jest zgodna z treécia SWZ;

b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu, o ktére prowadzone jest postepowanie;

c) zostaia podpisana przez osoby nieuprawnione;

d) jej zioZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;

Rozdzial 17: NEGOCJACJE ZAMéWIENIA:
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z

wykonawca/ami. ktérzy ziOZyIi oferte/y.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktorzy zioZyli oferty w niniejszym postepowaniu do
zi02enia ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.
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Rozdzial 18: UDZIELENIE ZAMéWIENIA:
1.

2.

3.

Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta bedzie przedstawiaia
najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert,
O wyborze oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezwiocznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie
o udzielenie zaméwienia podajqc 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.

Rozdzia! 19: UNIEWA2NIENIE POSTEPOWANIA:
1. Zamawiajacy moze uniewa2nié postepowanie, bez podania przyczyn, na kazdym etapie

postepowania.

Gdy postepowanie obarczone jest wade uniemoZliwiajc zawarcie wainej umowy.
0 uniewaZnieniu postepowania Zamawiajqcy zawiadamia poprzez zamieszczenie
uniewaZnienia na stronie internetowej BIP Zamawiajacego.

Rozdzial 20: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEKI DOTYCZACYCH SW2:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zamowienia. Zamawiajajcy jest obowiqzany niezwiocznie udzieiié wyjaénier‘i, jednak nie péiniej
niz 2 dni przed upiywem terminu skiadania ofert, pod warunkiem, Ze wniosek o wyjaénienie
treéci specyfikacji warunkow zaméwienia wpiynqi do Zamawiajacego nie poiniej niZ do kofica
dnia, w ktérym upiywa polowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.
Zamawiajqcy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania
Zrédia zapytania.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moZe w kaZdym czasie, przed upiywem terminu
do skiadania ofert, zmodyfikowaé treéé specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten
sposéb modyfikacje umieszcza na stronie internetowej BIP
Osobq uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawcq jest pod wzgledem
proceduralnym — Janusz Kubek tel. 883 045 009, e-mail: Qrzetargi@mwik.kolobrzeg.gl,
pod wzgiedem technicznym — Zbigniew Horbaczewski tel. ,
Zamawiajqcy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przesianie
doiaczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez
osobe upowaZniona do reprezentowania Wykonawcy Iub Zamawiajacego.

Rozdzial 21: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1.

2.

Zostaiy okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 8 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 0 miejscu i dokiadnym terminie zawarcia umowy
Zamawiajqcy powiadomi niezwiocznie wybranego Wykonawce.

Rozdzial 22: POUCZENIE O §RODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwoianie przysiuguje Wykonawcom, wyiacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajqcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci, do
ktorej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie Procedury.
Odwoianie przysiuguje wyiqcznie wobec czynnoSci opisu sposobu dokonywania oceny speinienia
warunkow udziaiu w postepowaniu.
Odwoianie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajqcego stanowiacej podstawe jego wniesienia. je2eli
zostaiy przesiane faxem lub droga elektroniczna, albo w terminie 10 dni jeZeIi zostaiy doreczone
w inny sposéb.
Wniesienie odwoiania jest dopuszczalne tylko pized zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwotanie wnosi sie wyiacznie w formie pisemnej podajqc uzasadnienie jego wniesienia, do
Prezesa Zarzadu Spéiki ,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spoiki z ograniczona
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odpowiedzialnoéciq w Koloblzegu.
5. Odwotanie powinno wskazywaé zaskariona czynnoéé Iub zaniechanie Zamawiajqcego, ktérej

zarzuca sie, niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiefle przedstawienie zarzutéw,
okreélaé Zadanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie
odwo§ania.
Odwo+anie rozstrzyga sis; w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajqcego.
Rozpatrujac odwoianie Prezes Zarzadu Spaki moie je uwzglednic': lub odrzucié.
Informacje o odrzuceniu odwotania Zamawiajacy przesyla Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.

9. 0d decyzji Prezesa Zarzadu Spiflki rozstrzygajqcej odwmanie nie przysiugujq dalsze érodki
odwotawcze.

9°
74

?”

Rozdzial 23: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1 . Niezwmcznie po rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktérego oferta zosta¥a wybrana do

realizacji, zostanie zawiadomiony (e-mail) 0 dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu
wybranego wykonawcy oraz uzasadnienia wyboru) Iub o uniewaZnieniu postepowania.

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

dnia 03.2022 r
nazwa (firma) Wykonawcy

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

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spoika z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Kolobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujqc do ogioszenia o rozpoczeciu postepowania na:
,,Dostawa fabrycznie nowego samochodu z rocznika 2022"

Postepowanie nr 3INZ/2022

1. Oferujemy dostawe, bedqca przedmiotem zaméwienia w iloSci i w sposéb okreélony w opisie
przedmiotu zaméwienia i projekcie umowy w terminie do dnia... ....2022 r.

Nazwatypimodel... .
2. Oferujemy dostawe okreélonaww” opisie przedmiotu zaméwienia i projekcie umowy za

wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

.. zi netto + VAT= zi brutto

(sicwnie: ............................................................................ )

Usiuga serwisu gwarancyjnego éwiadczona bedzie: w .. . . . .

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie zobowiazania Zamawiajqcego w stosunku do Wykonawcy
i zawiera koszty transportu przedmiotu umowy do siedziby zamawiajqcego.

4. Oferujemy termin wykonania do 12 tygodni liczqc od daty podpisania umowy przez Strony.
5. Oéwiadczamy, 2e uznajemy sie za zwiazanych z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami

postepowania.
6. OSwiadczamy, 2e uwazamy sie za zwiqzanych niniejsza ofertq na do dnia 15.04.2022 r..
7. Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potIzebne dla zrealizowania przedmiotu

zamowienia.
8. Udzielamy gwarancji okreslonej w opisie przedmiotu zamowienia i projekcie umowy.
Zaiqcznikami do niniejszej oferty sq:

' "BSABI's'BéBI'og}'ié'éébi'fi'fiéx'éééifié'ri'e}
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WES

Zalqoznik Nr 2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMéWIENIA

,.Dostawa fabrycznie nowego samochodu z rocznika 2022"
Postepowanie nr 31N212022

Przedmiotem zamowienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu:

OPEL MOVANO (PEUGEOT BOXER, CITROEN JUMPER) FURGON L2H2
Kolor Bialy BlueHDi 140 Euro 6

Radio Multimedia 2 5-calowym ekranem dotykowym, z tunerem radia cyfrowego
DAB, zlaczami USB, Bluetooth® oraz z funkcja integracji ze smartfonem Apple Car- PlayTM lub
Android Auto
Fotel kierowcy z regulacja w minimum 4 kierunkach z regulacja poduszki podparcia
ledzwiowego, z podiokietnikiem i szuflada pod spodem
Podwojne siedzenie pasaZera, nieregulowane. z podlokietnikiem, ze skiadanym oparciem
érodkowym tworzqcym stolik
Komfortowe zagléwki foteli przednich
Polka sufitowa nad przednie szyba, dla kierowcy i pasaZera
Klimatyzacja sterowana recznie
Komputer pokladowy
System antyposlizgowy ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS
System stabilizacji toru jazdy ESP® 2 system wspomagania ruszania na pochyioéciach
Elektrycznie sterowane przednie szyby. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem
kierowcy
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
Swiatla do jazdy dziennej
Tapicerka tekstylna, czarna
Zdalnie sterowany zamek centralny
Elektrycznie sterowane przednie szyby. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem
kierowcy
Klimatyzacja sterowana recznie
Komputer pokladowy
Tempomat z ogranicznikiem predkoéci
Peina przegroda kabiny oddzielajaca przedziai pasaZerski od ladunkowego
Gniazdo 12 V w przedziale ladunkowym
Uchwyty do zabezpieczania iadunku
Tylne drzwi nieprzeszklone otwierane pod katem 180°
Zamykany schowek w Srodkowej czeéci kokpitu
Alarm dZwiekowy ostrzegajqcy w trakcie manewru cofania
Czujniki parkowania z tyiu
Chlapacze przednie i tylne
Koio zapasowe pelnowymiarowe
Prawe drzwi przesuwane, bez szyby
Pelna stalowa przegroda kabiny. bez okna
Dwa kluczyki w tym jeden skiadany
Kola stalowe 16", opony letnie 215/75 R16 116R
Silnik 2,2 Diesel 140 KM 340 Nm Start&Stop
Norma emisji spalin Euro 6
Skrzynia biegéw 6-biegowa manualna
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II. WPYPOSAZENIE DODATKOWE
1. Hak holowniczy o uciagu min. 2500 kg,
2. Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy
3. Lampy biyskowe LED na dachu w kolorze pomaranczowym: plafon z przodu pojazdu. dwie
punktowe z tyiu
4. Nieprzemakalne pokrowce na siedzenia kierowcy i pasaZerskie
5. Kamera cofania

III. WYMAGANE DOKUMENTY NA SKOMPLETOWANY POJAZD ZGODNIE Z WYMOGAMI
ZAMAWIAJACEGO

1. Swiadectwo homologacji na kompletny pojazd, oraz inne dokumenty wymagane w trakcie
rejestracji i uZytkowania pojazdu,
2. Wykonawca zobowiazany jest uwzglednié aby oferowany samochéd speiniai warunki
zawarte w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 10 maja 2011 r. . dotyczace:

a) zuzycia energii;
b) emisji dwutlenku wegla;
c) emisji zanieczyszczen: tlenkéw azotu, czqstek staiych oraz weglowodoréw.
Zamawiajacy wymaga by parametry byiy zgodne z norma emisji spalin EURO 6.
3.Dokumentem potwierdzajacym speinienie wymagan EURO 6 jest wyciag ze éwiadectwa
homologacji lub odpowiadajacy mu dokument wystawiony przez producenta badi
upowaZnionego przedstawiciela producenta, potwierdzajacych homologacje pojazdu czy tez
silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczen zawartych w spalinach,

4. lnstrukcje wjezyku polskim obsiugi u2ytkowania pojazdu.
IV. WYMAGANIA POZOSTALE

1. Gwarancje:
a! na podwozie i zabudowe minimum 24 miesiace,
bl na powioke lakiernicza minimum 24 miesiqce,
cl na perforacje, nadwozia minimum 60 miesiecy

2. Lokalizacja serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w odlegioéci nie wiekszej jak 50 km
0d siedziby zamawiajqcego,
3. Peina wersja warunkéw gwarancji na pojazd oraz wykaz punktéw senivisowych,
4. wykaz obowiqzkowych przeglqdéw gwarancyjnych w okresie gwarantowanego czasu
ekspioatacji lub gwarantowanego przebiegu kilometréw,
5. Odbiér techniczny pojazdéw wraz z wymagana dokumentacja o ktérej mowa w Rozdz. III
odbedzie sie w siedzibie zamawiajacego w terminie w terminie do 12 tygodni od podpisania
umowy.
6. Dostawca przeprowadzi w ramach realizacji przedmiotu postepowania szkolenie, z zakresu
obsiugi pojazdéw w dniu ich przekazania zamawiajacemu,
7. Zamawiajacy odméwi odbioru dostarczonego przedmiotu postepowania, w przypadku:
a) stwierdzenia przez Zamawiajqcego rozbieZnoéci i pomiedzy parametrami technicznymi
dostarczonego przedmiotu zaméwienia , a okreéionymi w opisie przedmiotu zaméwienia
b) braku ktéregokolwiek dokumentu wymienionego w Rozdz. III
C) stwierdzenia przez Zamawiajqcego , iz samochody posiadajq wady fizyczne lub prawne
uniemoZIiwiajace u2ycie przedmiotu zaméwienia.
8. Pojazdy muszq od powiadaé dodatkovwm warunkom technicznym przewidzianym dla
wymagan okreélonych w art. 86a ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towaréw i usiug (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054. i Dz. U. z dnia 13.03.2014 poz. 312.
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umowa Nr 3/NZI2022

Zawarta w dniu 2022. r. na podstawie wybranej oferty w ramach prowadzonego

postepowania w Kojobrzegu pomiedzy:

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spotka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq, 78-100
Kotobrzeg ul. Artyleryjska 3, wpisane do rejestru przedsisbiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Koszalinie, IX Wydzia1Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem 0000169262;
NIP 6710012257, REGON 330263149.
reprezentowane przez:
PaweI Hryciéw - Prezes Zarzqdu Spélki,
zwanaj dalej Zamawiajqcym,
a

reprezentowana przez:
.............................- Wlasciciel,

Zwanym dalej Wykonawca,
zostaja zawarta umowa o nastepujqcej treéci:

1.
§ 1

Plzedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu z rocznika 2022", okreslonego i
zgodnego z Opisem Przedmiotu Zaméwienia oraz oferta wykonawcy z dnia ..............03.2022 r.

Model'I charakterystyka pojazdu;
nr VIN. .

Szczegéjowe dane techniczne pojazdu okreslone sq w opisie przedmiotu zamowienia, ktéry
stanowi zajqcznik nr 1 do umowy.

§ 2
. Miejscem wydania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiajacego.
. Strony ustalaja. 2e dostawa samochodu objetego przedmiotem umowy zostanie wykonana

w terminie do ...... tygodni od dnia podpisania umowy.
Za dzierfi wykonania umowy przyjmuje sis dzien podpisania przez Strony protoko1u odbioru
koncowego, ktéry jest jednoczeénie dniem odbioru w miejscu wskazanym w §2.1 przedmiotu
umowy przez Zamawiajajcego.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przystapi do usuniecia wad i usterek w czasie nie
djuz$zym nii 2 dni od zgioszenia wysjanego i potwierdzonego e-mailem, bez wzgjedu na rodzaj
awarii. prace muszq byé wykonane w ciagu 5 dni od zgjoszenia.

Wymagane dokumenty:
1.

2.

3.

Swiadectwo homologacji na pojazd oraz dokumenty wymagane w trakcie rejestracji i u2ytkowania
pojazdu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Warunki gwarancji na kompletny pojazd oraz wykaz punktéw serwisowych wokreélonej w
specyfikacji odleg103ci od siedziby Zamawiajqcego.
Wykaz obowiazkowych przeglqdéw gwarancyjnych w okresie gwarancji lub gwarantowanego
przebiegu kilometréw.

. Wykonawca oéwiadcza, 2e oferowany pojazd spetnia parametry zgodnie z nonnq emisji spalin -
Euro 6. Dokumentem potwierdzajacym spejnienie wymagan Euro 6 jest wyciag ze swiadectwa
homologacji lub odpowiadajacy mu dokument wystawiony przez producenta bad: upowaZnionego
przedstawiciela producenta. potwierdzajqcy homologacje pojazdu czy tez silnika pojazdu w
zakresie emisji zanieczyszczefi zawartych w spalinach.
Instrukcje wjezyku polskim obsjugi i eksploatacji pojazdu.
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§ 4.
Obowiqzki Wykonawcy:

a) dostarczenie w okreéionym w umowie terminie przedmiotu umowy do siedziby
Zamawiajqcego,

b) uczestniczenie w odbiorze pojazdu,
c) nieodpiatne dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentéw. o ktérych mowa w § 3,

w terminie do dnia odbioru pojazdu,
d) wskazanie punktu serwisowego celem przeprowadzenia okreélonych dokumentacja

gwarancyjna przeglqdéw okresowychw... .
e) przeszkolenie pracownikéw wskazanych” przez ZamaWIajqcego w zakresie obsiugi

I ekspIoataCJI dostarczonego pojazdu, bedacego przedmiotem zaméwienia.

Obowiazki Zamawiajacego:
a) dokonanie odbioru przedmiotu umowy dostarczonego zgodnie z warunkami umowy,
b) uczestniczenie w odbiorze pojazdu,
c) zapiata uméwionego wynagrodzenia po speinieniu przez Wykonawce wszystkich warunkéw

okresionych w umowie,
d) u2ytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz dokumentacja gwarancyjna-

eksploatacyjnq,
e) przeprowadzenia wymaganych przegladéw przedmiotu umowy zgodnie z zapisami

z warunkami gwarancyjnymi w wyznaczonych punktach serwisowych.
§ 6.

1. Strony ustalaje, 2e wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie peinego zakresu przedmiotu umowy
o ktérym mowa w niniejszej umowie wynosi: wartoéé netto: ............... 21. VAT = ............... zt.
wartoSé brutto: (siownie: 21 00/100) zgodnie z oferta Wykonawcy
z dnia. . ..r

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie zobowiazania Zamawiajqcego w stosunku do wykonawcy
I zaWIera wszystkie koszty zwiazane z prawidiowa realizacja przedmiotu umowy.

3. Wszelkie prace Iub czynnoéci nieopisane w dokumentach z postepowania oraz niniejszej umowie,
a niezbedne dla wiaéciwego i kompletnego wykonywania zadaI’I okreélonych w szczegéiowym
opisie przedmiotu zaméwienia traktowane sq jako oczywiste i zostaiy uwzglednione w ramach
wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Strony ustalaja, Ze zapiata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury Wykonawcy za wykonanie
peinego zakresu przedmiotu umowy. Wystawienie faktury moZIiwe jest po podpisaniu przez strony
protokoiu odbioru koficowego nie zawierajqcego uwag.

5. Zamawiajacy oéwiadcza, 2e jest piatnikiem VAT i posiada NIP; 6710012257.
6. wykonawca oéwiadcza, 2e jest piatnikiem VAT i posiada NIP:

§ 7.
1. Wykonawca udzieia Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi, ktérej okres liczony jest od dnia

podpisania przez strony protokoiu odbioru przedmiotu umowy i wynosi:
a) na podwozie i zabudowe 24 miesiqce ,
b) na powioke Iakiernicza 24 miesiqce.
c) na perforacje nadwozia 60 miesiecy,

2. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w przedmiocie umowy, stwierdzone
w toku czynnoéci odbioru kor‘Icowego i powstaie w okresie gwarancyjnym oraz ponosi z tego tytuiu
wszelkie zobowiqzania.
Usiuga gwarancyjna obejmuje bezpiatne usuwanie wadi usterek, a takZe wymiane wadiiwych
elementéw przedmiotu umowy na nowe.
Czynnoéci usiugi gwarancyjnej Wykonawca jest zobowiazany zakoficzyé w terminie ustalonym
kazdorazowo w dniu rozpoczecia czynnoéci, nie diuZej jednak niz w ciqgu 5 dni.
Do wzajemnych kontaktéw w zakresie realizacji umowy Zamawiajacy wyznacza
p. ............................................ e~mail.. .. ..
Do wzajemnych kontaktéw w zakresie realizacji umowy Wykonawca wyznacza p
e--mail..

9
3

9
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.“
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8.
. Strony postanawiaja, 1e obowiqzujacqje forma§ odszkodowania sq kary umowne.
. Wykonawca zapiaci Zamawiajqcemu kary umowne 2a:

1) zwioke w przekroczeniu terminu okreélonego w § 2 ust. 2 w wysokoéci 0.2% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, 23 kaq rozpoczetq dobe zwioki.

2) za zwioke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych plzy odbiorze Iub 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.

3) za przekroczenie terminu okreélonego w § 7 ust. 4 umowy, w wysokoéci 0.2% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za kaZda rozpoczeta dobe zwioki.

3. Kazda ze stron zapiaci kare umowne; w wysokoéci 10% wynagrodzenia, brutto ustaionego
w § 6 ust. 1 umowy za odstapienie od umowy z jej winy.

4. Wykonawca wyraZa zgode na dokonanie przez Zamawiajacego potracenia kar umownych
z faktur wystawionych przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Laczna wysokoéé kar umownych nie moZe przekroczyé 50% wartoéci wynagrodzenia brutto
okreélonego w § 6 ust. 1 umowy.

6. Kary umowne sq niezaIeZne od siebie i kumuluja sie.

N
A

§9
Wszelkie zmiany postanowiefi niniejszej umowy wymagajq dla swej waZnoéci formy pisemnej.

§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majq zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy, strony beds! qyiy do

polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadza sie
pod orzecznictwo sqdu powszechnego wiaéciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§11
Umowe sporzqdzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach — po jednym dla kaZdej ze stron.

Za’tqczniki:
1. Zaiacznik nr 1 - Opis przedmiotu zaméwienia.
2. Oferta Wykonawcy

Wykonawca Zamawiajqcy
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dnia 03.2022 r

Zalacznik nr 3 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

---------------------------------------------------------------

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

O§WIADCZENIE
o speinieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

,,Dostawa fabrycznie nowego samochodu z rocznika 2022”
Postepowanie nr 3INZI2022

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

2. Oéwiadczam, Ze spemiam Warunki udziam w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreélonej dziaialnoéci zawodowej.

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

............., dnia ............ 03. 2022 r.

'(iz'é'péifiéééiééfi'iSfiSQ B‘néééét’éfiéiéi Maggy;
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ZALACZNIK NR 4 do SWZ

dnia 03.2022 r

peina nazwa wykonawcy
...............................................................

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

WYKAZ DOSTAW
,,Dostawa fabrycznie nowego samochodu z rocznika 2022”
Postepowanie nr 3INZI2022

Wykaz zrealizowanej 1 dostawy w ciagu ostatnich 3 lat, to znaczy zakoficzonych przed uptywem
terminu sk{adania ofert, a jeieli okres prowadzenia dzialalnoéci jest krétszy ~ w tym okresie.

Lp. Nazwa i rodzaj typ wartoéé czas realizacji nazwa i adres zalqczone
zaméwienia dostawy (naleiy podaé daty) Zamawiajqcego dokumenty

oraz zakres dostawy Wykonawcy TAKINIE
poczqtek koniec

podpis osoby Iosébl upowaZnionejlnych
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Za+acznik nr 5 do swz

dnia 03.2022 r
pe’ma nazwa wykonawcy
............................................................

Oéwiadczanie o akceptacji przez wykonawce projektu umowy

Skladajqc oferte w postepowaniu na:
,,Dostawa fabrycznie nowego samochodu z rocznika 2022”
Postgpowanie nr 3INZl2022

oéwiadczamy, 2e:

1. Akceptuje bez zastrzeZel'l projekt umowy przedstawiony w zahalczniku do SW2;
2. Umowe zobowiazuje sie zawxzeé w miejscu i terminie jakie zostana wskazane przez

Zamawiajqcego.

podpis




