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,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg
SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

1 _ Nazwa postepowania: Usiuga

,,Zakup uszczelek, péiérubunkéw i redukcji do woclomierzy"

Numer postepowania: 1/NSI2022
2. specyfikacje warunkéw zaméwienia spOIzadzii:

lmie i nazwisko: Janusz Kubek Data - 11.03.2022. r.
Podpis: W W

3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii pod wzgledem technicznym:
Imie'I nazwisko: Marta Politowska - Z-ca kier dziaiu NS Dnia— Z..._.03.2022. r.
Podpis: fl,

4_ specyfikacje warunkéw i'améwienia zatwierdzii:
Imie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy 939,74. .‘. 2.032.503; r.
Podpis: '

5_ specyfikacje warunkéw zaméwienia/zEflerdzii: 7 7m 7,/Ilmieinazwisko: Jerzy Mieczkowski— Radca Prawny //// DnIa {.12. U/W'fm... W
6_ specyfikacje warunkéw zaméwien'ia z'atwierdzii:

Podpis:

Pawet ryczow
Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia skiada sie z lnstrukcji dia Wykonawcéw oraz
wzoréw nastepujqcych dokumentéwlzaiqcznikéw:
Zaiqcznik nr 1 — Szczegéiowy opis przedmiotu zaméwienia.
Zaiqcznik nr 2 — Projekt umowy.
Zalqcznik nr 3 — Formularz oferty.
Zalqcznik nr 4 - Oéwiadczenie o speinieniu warunkéw udziaiu w postepowaniu.
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néé l SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdziai 1: ZAMAWIAJA CY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoécia,

ul. Artyieryjska 3, 78-100 Koiobrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
te|.lfax. + 48 94 306 74 01, REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego: www.bip.mwik.kolobrzeg.gl
Ogioszenie o wszczeciu postepowania zostaio zamieszczone na stronie internetowej BIP
zamawiajqcego.

d
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Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMéWIENIA:

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

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

,,Zakup uszczelek, poiérubunkéw i redukcji do wodomierzy”
Postepowanie Nr “NS/2022

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE 0 POSTEPOWANIU:
Wszeikie ewentualne modyfikacje, uzupeinienia i wyjaénienia treéci specy'fikacji w toku postepowania
bode} przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moie mieé
charakter pisemny, faksu iub forme elektroniczna. Przed terminem skiadania ofert vonawcv winni
zapoznaé sie z treécia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaénieri aibo innymi wprowadzonymi
zmianami. Za zapoznanie sie z caioécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte skiada sie, pod rygorem niewaZnoéci, w formie pisemnej. Zamawiajqcy nie wyraZa zgody
na zioZenie oferty w postaci elektronicznej.

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

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

,,Zakup uszczelek, pélérubunkéw i redukcji do wodomierzy”
Postepowaynée Nr 1/NS/2022

NIE OTWIERAC PRZED .. 1%..032022 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany lub wycofac zioionq oferte przed upiywem terminu
skiadania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia. z wytkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeIi Wykonawca
nie pézniej niz w terminie skiadania ofert zastrzegi, 2e nie mogq one byé udostepniane.

Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé caioéé zaméwienia, nie dopuszcza sie skiadania ofert czeéciowych. Oferty
zioZone jako czeéciowe zostana odrzucone.
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Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajqcy nie dopuszcza moZIiwoéci z1oienia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdzia} s: OPIS WARUNKo'w UDZIAtU w POSTEPOWANIU ORAZ spososu DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKow:
1. O udzielenie zaméwienia mogq ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy speiniaja nastgpujace warunki

dotyczace:
a) posiadania uprawnier'I do wykonywania okreélonej dzia¥alnoéci lub czynnoéci, jeZeli ustawynaktadaja obowiqzek posiadania takich uprawniefi,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjahem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdziaf 9: INFORMACJA O OéWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKéW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:
1. Wykonawca za1qozy nastepujace dokumenty potwierdzajace speinienie warunkéw udziatu

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
1 .1. Formularz oferty — zamcznik nr 3 do SWZ.
1.2. Podpisany projekt umowy wraz z podpisanym szczegéiowym opisem przedmiotu zaméwienia -

za1acznik nr 1 i 2 do SWZ.
1.3. Aktualny odpis z wlaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia1alnoéci

gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajace, 2e zakres jego dzia1a|noéci odpowiada profilowi zaméwienia, a tak2e
wskazujqce osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy - wystawiony nie wczesniej
m: 6 miesiecy przed up’tywem terminu skladania ofert.

1.4. Podpisane OSwiadczenie o spemieniu warunkéw udziaiu w postepowaniu - zaiacznik nr 4 do
SWZ.

1.5. Do oferty naIeZy za1qczyé atesty dopuszczajqce materia’ry objete zapotrzebowaniem
do kontaktu z woda.

2. Zamawiajacy za2ada przedstawienia oryginam Iub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy.
gdy przedstawiona przez Wykonawca; kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci. a Zamawiajacy nie bedzie mag? sprawdzié jej prawdziwosci
w inny sposéb.

3. Zamawiajqcy moZe wezwaé Wykonawcow. ktérzy w wyznaczonym terminie nie zloZyli dokumentdw
potwierdzajacych spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu, do uzupeinienia tych
dokumentéw w okreélonym terminie.

Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdziai 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiqzane z realizacja zaméwienia, w tym

dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towarow i ust zgodna z ustawq

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 z1oZone przez Wykonawcéw
nie podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wed+ug poniZszych kryteriéw i wag:
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Cena brutto oferty — 100%

W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji kor’tcowej 1 pkt.

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

Rozdziat 13: WADIUM
Nle dotyczy.

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiazania Wykonawcy ztoZonq oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obstugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji" Sp. z o. 0. ul. Artyleryjska 3,
78-100 Kotobrzeg. 2-3
Termin: Ofert nalez ztoz édo dnia .........03.2022 r. odz.13°°.
Oferty ztoz'one po terminie zostanq Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

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

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

cztonkowie Komisji dokonujq oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoSci z warunkami
okreélonymi opisie przedmiotu zaméwienia i specyfikacji warunkéw zaméwienia.

3. Informacje, z otwarcia ofert Zamawiajqcy zamieszcza na stronie BIP.
4. Oferta Wykonawcy, ktéry zostanie niedopuszczony Iub wykluczony z postepowania. nie bedzie

rozpatrywana.
5. 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) zostata podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej ztoZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

Rozdziaf 17: NEGOCJACJE ZAMéWlENIA:
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z

wykonawcqlami, ktérzy ztoZyli oferty.
2. Zamawiajqcy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy ztoZyli oferty w niniejszym postepowaniu do

zloZenia ofert ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.
3. Wykonawcy, ktérzy przystqpia do negocjacji ceny oferty, mogg ztoiyé ofemz ostateczne z ceng

niZSzg od ceny giewvotnej.

Rozdzial 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajqcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiata

najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
2. O wyborze oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie

o udzielenie zaméwienia podajac nazwg (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz
jej cenelwartoéé.

f
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Rozdzia! 19: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:
1.

2.

Zamawiajqcy moZe uniewa2nié postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie
postepowania.
Gdy postepowanie obarczone jest wade; uniemozliwiajacq zawarcie waZnej umowy.

3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia réwnoczeénie
wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 20: SPOSOB UDZIELANIA WYJAS'NIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrécic‘. sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkow

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiqzany niezwtocznie udzielié wyjasnieh, jednak nie poZniej niz
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, Ze wniosek o wyjaénienie tresci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wptynat do Zamawiajacego nie pOZniej niz do godz.15.00
w dniu, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Zamawiajqcy jednoczesnie umieszcza jej tresé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania 2rédta
zapytania.
Zamawiajqcy moZe w kazdym czasie. przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowaé
tresé specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposob modyfikacje umieszcza nastronie internetowej BIP.
Osoba uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawcq jest pod wzgledemproceduralnym — e-mail: grzetargi@mwik.kolobrzeg.9|,
OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemnielfakseml. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomoca telefaksu uwaZa sie za ztoZone w terminie, jeieli ich tresc': dotarta do adresata przed
uptywem terminu.
Zamawiajqcy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektronicznq rozumie przestanie
dotaczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez
osobe upowaZniona do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajqcego.

Rozdzial 21: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCYZWIAZANE Z UMOWA:
1.
2.

3.

4.

Zostaty okreslone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krétszym nit 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty.
Zamawiajacy moZe zawrzec‘. umowe przed uptywem terminu okreélonego w ust. 2, jeZeli
w postepowaniu o udzielenie zamowienia ztoZono tylko jedna oferte.
O miejscu i doktadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy powiadomi niezwfocznie wybranego
Wykonawce.

Rozdzial 22: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwotanie przystuguje Wykonawcom, wytacznie od niezgodnej z przepisami czynnosci

Zamawiajqcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia Iub zaniechania czynnoéci, do
ktérej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie Procedury.

. Odwolanie przystuguje wytqcznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu.

. Odwotanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajajcego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiqcej podstawe jego wniesienia, jeZeli
zostaty przestane faxem lub drogq elektronicznq, albo w terminie 10 dni jeZeli zostaty doreczone
w inny sposéb.
Wniesienie odwotania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy ptzez Zamawiajqcego.
Odwotanie wnosi sie wytqcznie w formie pisemnej podajqc uzasadnienie jego wniesienia, do
Prezesa Zarzadu Spotki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spotki z ograniczonq
odpowiedzialnoécia w Kolobrzegu.
Odwotanie powinno wskazywaé zaskarZonq czynnosé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej
zarzuca sie niezgodnoéé z przepisami Procedury. zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutéw,
okreélaé zqdanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie

J
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odwolania.
Odwo%anie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.

7. Rozpatrujac odwolanie Prezes Zarzadu Spé¥ki moZe je uwzglednic': lub odrzucié.
8. Informacje o odrzuceniu odwo’tania Zamawiajacy przesy{a Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli

w postepowaniu.
9. 0d decyzji Prezesa Zarzadu Spéiki rozstrzygajqcej odwmanie nie przyslugujq daIsze Srodki

odwo{awcze.

S”

Rozdziaf 23: OGtOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. Niezwmcznie po rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana do

realizacji, zawiadomiony bedzie (e-mail/faksem/Iistownie) o dokonanym wyborze (z podaniem
nazwy i adresu wybranego wykonawcy) lub o uniewaZnieniu postepowania. a takZe o
Wykonawcach wykluczonych oraz o ofertach odrzuconych.

2. Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zacznik nr1 do SWZ

oms PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAKUP USZCZELEK, POLSRUBUNKOW I REDUKCJI DO WODOMIERZY

POSTEPOWANIE NR 1INSI2022

Wyszczegélnienie

Lp. OPIS Jed. miary Iloéé

1- Uszczelka do wodomierza DN 15 - fibrowe szt. 7000
2- Uszczelka do wodomierza DN 15 - fibrowe (2mm) szt. 2000

3- Uszczelka do wodomierza DN 20 — fibrowc szt. 5000
4- Uszczelka do wodomierza DN 25 - fibrowe szt. 500
5- Uszczelka do wodomierza DN 32 - fibrowe szt. 500
6' Uszczelka do wodomierza DN 40 — fibrowc szt. 200
7- Uszczelka do wodomierza DN 15 -gumowe szt. 200
8- Uszczelka do wodomierza DN 20 -gumowe szt. 200

9- Uszczelka do wodomierza DN 50 — kryngielitowe szt. 70

10- Uszczelka do wodomierza DN 65 — kryngielitowe szt. 10

1 1- Uszczelka do wodomierza DN 80 — kryngielitowe szt. 100

12- Uszczelka do wodomierza DN 100 — kryngielitowe szt. 10
13- Uszczelka do wodomierza DN 125 — kryngielitowe szt. 10
14- Uszczelka do wodomierza DN 150 — kryngielitowe szt. 10

15- P61érubunek do wodomierza DN 15 mosiqdz szt 100

16- Polérubunek do wodomierza DN 15 krétki mosiqdz szt. 10
17- Po1§rubunek do wodomierza DN 20 mosiqdz szt. 100
18- Poiérubunek do wodomierza DN 20 krétki mosiqdz szt. 10

19- P61§rubunek do wodomierza DN 25 mosiadz szt. 20

20- P61érubunek do wodomierza DN 32 mosiqdz szt. 30
21- Pé1érubunek do wodomierza DN 40 mosiqdz szt. 30

22- P61érubunek kompensacyjny do wodomierza DN 15 mosiqdz szt. 50
23- Po1én1bunek kompensacyjny do wodomierza DN 20 mosiqdz szt. 50
24- Po1érubunek kompensacyjny do wodomierza DN 25 mosiqdz szt. 10
25- Redukcja wodomierza DN 20/L130/1" na DN 15/L110/ J/4" szt. 300
26. Zestaw rcdukcyjny wodoroierza DN 25/L260/G5/4" szt. 10

na DN 15/L110/G 3/4" mosmdz
27_ Zestaw redukcyjny wodomierza DN 25/L260/G5/4" szt 10

na DN 20/L130/G1" mosxadz '
28. Zestaw redukcyjny wodomierza DN 25/L260/G5/4" szt. 20

na DN 20/L190/G1" mosxadz
29_ Zestaw redukcyjny wodomierza DN 32/L260/G6/4"na DN 20/L190/G1" mosiadz 52" 3°
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Lp. OPIS Jed. miary Ilos'é

30_ Zestaw redukcyjny wodomierza DN 40/L300/G2" szt 10
na DN 20/L190/G1" mosiqdz '

31. Zestaw rcdukcyjny wodomierza DN 40/L300/G " szt 10
na DN 25/L260/G5/4" '

32- IKonsola wodomierzowa 5% regulowana szt. 10

1. Wykonawca dostarcza towar do magaynu Zamawiaigcego na koszt Dostawcy.
2. Do oferty cenowej naleZy zaiqczyé atesty dopuszczajqce materiaw objete zapotlzebowaniem do

kontaktu z woda.
3. lloéci wymienione w specyfikacji nie sq iloéciami do realizacji Iecz stanowiq prognoze éredniego

zuZycia na podstawie lat minionych.
4. W przypadku zmiany technologii produkcji majacej wp#yw na jakoéé i wyglqd asortymentu, nowa

dostawa powinna byé zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zmiany te nie wpiywajq na zmiane
ceny.

5. Dostawa realizowana bedzie w terminie 14 dni od daty noszenia.
6. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy zgodny z warunkami okreélonymi przez

producenta.
7. W przypadku dostawy partii towaru, ojakoéci nie odpowiadajqcej asortymentowi przedstawionemu

w ofercie, Zamawiajacy ma prawo odstqpié od umowy z winy Wykonawcy.
Dostawca wraz z ofert rzedstawi sunki techniczne dane o zestawu redukc 'ne 0.
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Zahcznik nr 2 do SWZ
Projekt - U M O W A Nr1INSI2022

w dniu ............................. w Ko1obtzegu pomiedzy:
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Spétkq z ograniczonq odpowiedzialnoéciq, 78-100
Kolobrzeg, ul. Artyleryjska 3, wpisana do rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Koszalinie, 1X Wydzia1 Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000169262;
NIP 671-00-12-257; REGON 330263149.
reprezentowanq przez:
Pawia Hryciéw - Prezesa Zarzqdu Spélki
zwana dalej Zamawiajqcym
a

'réb'r’é'z’éfiéav'v'é};gir‘égéé‘z'éh'téoé'afiyéfi592;""' ' """""""
'z'wé’rigm datej'wgika'riawc'éf "
zostaia zawarta umowa nastepujacej treéci:

l. PRZEDMIOT umowv
§ 1.

Zamawiajacy nabywa: dostawo uszczelek, pé1érubunkéw i redukcji do wodomierzy w rodzajach i
iloéciach okreélonych w Szczegoiowym Opisie Przedmiotu Zaméwienia, ktéry stanowi za1a1cznik nr 1
do niniejszej Umowy.

§ 2.
1. Czynnoéci, o ktérych mowa w § 1 beda wykonywane zgodnie ze Szczegobwym Opisem

Przedmiotu Zamowienia stanowiacym za1qcznik nr1 do niniejszej umowy oraz treécia Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia.

2. Wykonawca oéwiadcza, 2e materia1y stanowiqce przedmiot Umowy sq produkowane
w Krajach Unii Europejskiej.

§ 3.
Strony ustalaja, 2e Wykonawca czynnoéci okreélone w § 1 wykonywao bedzie w okresie 2 lat od daty
podpisania Umowy tj. do dnia ............2024 roku

§ 4.
1. Dostawa asortymentu bedqcego przedmiotem Umowy odbywac': sie bedzie w sposéb nastepujqcy:

a) dostarczana bedzie przez Wykonawce na w1asny koszt,w1asnymtransportem,
b) przedmiot zaméwienia okreélony w § 1 zostanie dostarczony do miejsca skladowania

wskazanego przez Zamawiajqcego.
2. Przedmiot umowy bedzie dostarczany sukcesywnie w terminie 7 dni od otrzymania

zapotrzebowania iloéci i rodzaju .
§ 5.

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ........ - letniej gwarancji i rekojmi (zgodnej z warunkami
okreélonymi przez producenta) na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swéj
bieg od dnia zakupu moduiu radiowego do zdalnego odczytu wodomierzy.

2. W przypadku wystqpienia wady/usterki towaru w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiqzuje sie
dokonaé wymiany towaru lub usuniecie wady w terminie 7 dni od chwili zg1oszenia przez
Zamawiajacego.

§ 6.
1. Nad prawid1owym przebiegiem wykonania czynnoSci, okreélonych w § 1, ze strony

Zamawiajqcego bedzie sprawowai nadzor Pan Pawe1 W6icik tel. 603 501 915
2. Nad prawidlowym przebiegiem wykonania czynnoéci, okreélonych w § 1, ze strony Wykonawcy

bedzie sprawowa’madzdr tel. ....
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Strony zastrzegaja sobie mozliwoéé zmian oséb nadzorujacych. Strony beda powiadamiaé sie
o tych zmianach w formie pisemnej.

§ 7.
Za wykonanie przedmiotu umowy okreélonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
maksymalne w kwocie = brutto, (s10wnie:

.. ..) zgodnie z ofertq Wykonawcy z dnia ..
§ 8.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 7 bedzie regulowane na podstawie faktury VAT Wykonawcy
wystawionej do 7 dnia kaZdego miesiqca za miesiac poprzedni.
Zap1ata faktury za wykonanie przedmiotu umowy nastapi przelewem z konta Zamawiajqcego na
konto Wykonawcy podane w wlw fakturze w terminie 30 dni Iiczqc od dnia doreczenia
Zamawiajacemu prawid1owo wystawionej faktury VAT przez Wykonawce.
Za termin dokonania p1atnoéci uznaje sie dziefi obciaZenia konta Zamawiajqcego.

§ 9.
. W przypadku dostawy partii towaru o jakoéci nie odpowiadajacej asortymentowi, okreélonemu

w zalaczniku nr 1 do niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo odstapié od Umowy z winy
Wykonawcy.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminéw dostawy Iub gdy gwarant albo dajacy
rekojmie, nie wykonuje swoich obowiqzkéw, Zamawiajqcy ma prawo odstapié od Umowy.

§ 10.
1. Strony zastrzegajq kary umowne naliczane wynagrodzenia umownego brutto, okreélonego w

§ 7 i nazywanego ni2ej "wynagrodzeniem" w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:

a) za zwioke w wykonaniu dostaw okreélonych w § 4 ust. 2 przedmiotu umowy - w wysokoéci
2% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 7 za kaq rozpoczeta dobe zw1oki,

b) za zw1oko w usunieciu wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci 2%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 7 za kazda rozpoczetq dobe Iiczona od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad/ustek, zgodnie 2 § 5 ust.2 niniejszej umowy,

c) za odstapienie od umowy przez ktOrakoiek ze stron z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy -
w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 7

d) Zamawiajqcy zap1aci Wykonawcy kare umowna za odstqpienie od umowy z przyczyn
zaleZnych od Zamawiajacego - w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 7

2. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupemiajqcego na zasadach
ogélnych, o ile wartoéé zastrzeionych kar nie pokrywa wartoSci szkody, a takZe w
przypad kach dla kt6rych kar umownych nie zastrzeZono.

Wykonawca wyraZa zgode na dokonanie przez Zamawiajqcego, potracenia kar umownych z faktur
wystawionych przez Wykonawce.
Laczna wartoéé wszystkich kar umownych nie moZe przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego
brutto.

§11.
. Strony pod rygorem niewaZnoSci nie moga zmieniaé postanowien niniejszej umowy ani

wprowadzaé nowych postanowiefl do niniejszej umowy niekorzystnych dla Zamawiajqcego na
podstawie, ktérej dokonano wyboru oferenta chyba, 2e koniecznoéé wprowadzenia takiej zmiany
wynika z okolicznoéci, ktérych nie moZna by’lo przewidzieé w chwili zawarcia umowy.
Zmiana postanowiefi umowy, z zastrzeZeniem § 11 ust. 1 niniejszej umowy moZe nastapic za
zgodq obu stron wyraZonq na piémie, pod rygorem niewaZnoéci.

§ 12.
. NiezaleZnie od wypadkow wymienionych w treéci Ksiegi Ill tytu1u XV kodeksu cywilnego. kaZdej ze

Stron przys1uguje prawo odstapienia od umowy w przypadku udowodnionego. raiqcego
naruszenia przez druga Strong podstawowych postanowiefi umowy na zasadach opisanych niZej.

Zamawiajacemu przysiuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

fé
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, 2e wykonanie umowy w caioéci
lub
w jej czeéci nie IeZy w interesie publicznym. czego nie moZna by#o przewidzieé w chwili jej
zawarcia,

2) zostanie wszczete postepowanie zmierzajqce do og’roszenia upadéoéci, rozwiazania firmy
Wykonawcy lub zostanie zJoZony wniosek o og%oszenie upadbéci 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 niezwbcznie nie wznowi ich pomimo wezwania Zamawiajacego.
5) gdy Wykonawca nie realizuje obowiqzkow w zakresie gwarancji i rekojmi. okreélonych w § 5.

3. Wykonawcy przys+uguje prawo odstapienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw, je2eli Zamawiajqcy:
1) odmawia odbioru dostawy lub odmawia podpisania protokom odbioru, bez wskazania

uzasadnionej przyczyny,
2) nie wywiqzuje sie z obowiqzku zap¥aty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie

jednego miesiaca od up%ywu terminu na zap{ate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.
4. 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 byc': z#oZone nie péiniej m: w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od daty powziecia
przez Strong wiadomoéci o wystapieniu okolicznoéci opisanych w § 12

5. Odstapienie od umowy nie skutkuje niewaZnoéciq postanowier'l umowy w zakresie odpowiedzialnoéci
Stron za niewykonanie lub nienaIeZyte wykonanie przedmiotu umowy, opisanych w § 10 umowy.

§ 13.
Ewentualne spory. ktére mogq wyniknaé na tle wykonania postanowiefi umowy strony poddaja
rozstrzygnieciom w drodze rokowan. W razie braku mozliwoéci polubownego rozwiqzania sporow.
beda one rozstrzygane przez Sad Gospodarczy Maéciwy dla Zamawiajacego.

§ 14.
W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowa maja zastosowanie postanowienia Kodeksu
cywilnego.

§ 15.
Umowe niniejsza sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kaZdej ze
stron.

Zaiaczniki do umowy:

Zalacznik nr 1 - Szczegébwy Opis Przedmiotu Zaméwienia.
Za¥acznik nr 2 - Formularz cenowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalacznik do umowy

OSWIADCZENIE O STATUSIE DU2EGO PRZEDSIEBIORCY

Zgodnie 2 art. 4 c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym
opéinieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2021 r.
poz.1649), ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" spélka z ograniczona
odpowiedzialnoécia z siedziba w Ko+obrzegu, przy ul. Artyleryjskiej 3 wpisana
do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie,
Wydzia’; IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000169262, NIP: 671-00-12-257, REGON: 330263149, spemiajac obowiazek
natozony przywotana ustawa niniejszym oéwiadcza, 2e posiada status duZego
przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 wyZej wskazanej ustawy.
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Zalqcznik Nr 3 do SWZ

dnia ......03.2022. r

Nr NIP ..................................................
nr telefonu ...........................................
e—mail: ..........................................

”Miejskie Wodociagi i Kanalizacja”
Spélka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-1 00 Kolobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujqc do og1oszenia o rozpoczeciu postepowania na:

,,Zakup uszczelek, poiérubunkow i redukcji do wodomierzy”
Postepowanie Nr 1INSI2022

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w sposéb okreélony w opisie przedmiotu

zaméwienia za wynagrodzeniem maksymalnym za okres 2 lat w kwocie:

.................................. 21 netto + VAT = 21 brutto
(siownie: )

Lp. OPlS Jed. miary llos'é Gena jednost
netto

1' Uszczelka do wodomierza DN 15 - fibrowe szt. 7000

2' Uszczelka do wodomierza DN 15 - fibrowe (2mm) szt. 2000

3' Uszczelka do wodomierza DN 20 - fibrowe szt. 5000

4- Uszczelka do wodomierza DN 25 - fibrowe szt. 500

5° Uszczelka do wodomierza DN 32 - fibrowe szt. 500

6- Uszczelka do wodomierza DN 40 - fibrowe szt. 200

7- Uszczelka do wodomierza DN 15 -gumowe szt. 200

8- Uszczelka do wodomierza DN 20 -gumowe szt. 200

9- Uszczelka do wodomierza DN 50 — kryngielitowe szt. 7O

10- Uszczelka do wodomierza DN 65 — kryngielitowe szt. 10

1 1 - Uszczelka do wodomierza DN 80 — kryngielitowc szt. 100

12' Uszczelka do wodomierza DN 100 — kryngielitowe szt. 10

13- Uszczelka do wodomierza DN 125 — kryngielitowe szt. 10

14- Uszczelka do wodomierza DN 150 — kryngielitowe szt. 10

15- Pé1§rubunek do wodomierza DN 15 mosiqdz szt. 100

15- P61érubunek do wodomierza DN 15 krotki mosiqdz szt. 10
17- Péiérubunek do wodomierza DN 20 mosiqdz szt. 100
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_ . Cena jednost
Lp. OPIS Jed. miary llosé

netto

18- Poiérubunek do wodomierza DN 20 krétki mosiadz szt. 10

19- Péiérubunek do wodomierza DN 25 mosiadz szt. 20

20- Péiérubunek do wodomierza DN 32 mosiqdz szt. 30

21 - Péiérubunek do wodomierza DN 40 mosiadz szL 30

22- Pc’flérubunek kompensacyjny do wodomierza DN 15 mosiqdz szt. 50

23- Pékérubunek kompensacyjny do wodomicrza DN 20 mosiadz szt. 50

24- Poiérubunek kompensacyjny do wodomierza DN 25 mosiqdz szt. 10

25. Redukcja wodomierza DN 20/L130/1" na DN 15/L110/ 3/." szt. 300
26. Zestaw redukcyjny wodomierza DN 25/L260/G5/ " zt 10

na DN 15/L110/G 3A."mosi.a1dz s '
27_ Zestaw redukcyjny wodomierza DN 25/L260/GS/4" szL 10

na DN 20/L130/Gl" mosiqdz
28. Zestaw redukcyjny wodomierza DN 25/L260/GS/ " szt 20

na DN 20/L190/G1" mosiadz '
29. Zestaw redukcyjny wodomierza DN 32/L260/GG/4" szt 30

na DN 20/L190/G1" mosiqdz '
30_ Zestaw redukcyjny wodomierza DN 40/L300/G2" 52t 10

na DN 20/L190/G1" mosiqdz '
31 _ Zestaw redukcyjny wodomierza DN 40/L300/GZ" szt 10

na DN 25/L260/G5/ " '

32' iKonsola wodomierzowa % regulowana szt. 10

Powsza cena uwzglednia wszystkie koszty zwiqzane z realizacja przedmiotu zaméwienia,

2. Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie z opisem przedmiotu zaméwienia uznajemy sie,I za
zwiqzanych z okreélonymi w nim wymaganiami i zasadami postepowania.

3. OSwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejsza ofertq na czas 30 dni.
4. Udzielamy ......... letniej gwarancji jakoéci.
5. Adres punktu semisowego .

*min. gwarancja 12 miesiecy

Zalacznikami do niniejszej oferty sa:

"wufiééb'a; Bé'éBfiSéBB/fifiéfiééfiiéfiéjw
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

................ dnia ...03.2022 r
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

”Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spélka z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Ko+obrzeg

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Nawiazujac do ogbszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

,,Zakup uszczelek, pélérubunkéw i redukcji do wodomierzy"
Postepowanie Nr 1INSI2022

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 udzia1u w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dziaalnoéci zawodowej.

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

.................... , dnia 03 2022 r.
(upe1nomocniony plzedstawiciel wykonawcy)




