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Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedziainoéciq

Ul. Artyleryjska 3, 78—100 Koiobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Nazwa postepowania: Dostawa

Dostawa fabrycznie nowego wézka widIowego, dla Oczyszczalni Sciekéw w
Korzyécienku loIobrzegu,

Numer postepowania: 4ITOI2022
2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

lmie i nazwisko: Janusz Kubek ) /’Dnia’: 10.03.2022 r.
Podpis: /fiw¢a/ 1%

3. specyfikacje, warunkéw zaméwienia 'zétwierdzii pod wzglé'dem technicznym:
lmig i nazwisko: Tomasz Urbafiski kier. Dz. TO Dnia - 16.03.2022 r.
Podpis: I/l“ what-5,74» ‘

4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: ‘ A [7
Imie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — Radca Prawnglm Dnia -/.lf.. 03.2022 r.

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: // V/ M
lmie i nazwisko: lwona Kazimierowska - Giéwny 'Ksiegowy Dniafi 03.2022 r.
Podpis: ”

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: Vi]
imie i nazwisko: Pawei Hryciéw - Prezes Zarkzqduv.S'pgi,i<_~_i‘.w ,3 J‘gJDgia - ...... 03.2022 r.
Podpis: "" "' :3" Z ”'0' "’

’nwef .flcz‘dw

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

Rozdzial 1: ZAMAWIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: .,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spé1ka z ograniczona odpowiedzialnoéciq,

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Ko1obrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
TeIJFax. + 48 94 35 232—92, REGON 330263149, NIP 671-00—12-257.

1.2. Adres strony internetowej Zamawiajacego; www.big.mwik.kolobrzeg.gl
1.3. Og1oszenie o wszczeciu postepowania zostalo zamieszczone na stronie internetowej BIP

Zamawiajacego. '
Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zaméwiefi przez MVVIK Sp. z o. o. w Kmobrzegu - Zatacznik nr 1 do Uchwa1y Nr
134/2019 Zarzqdu Spé1ki MVVIK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Dostawa fabrycznie nowego w6zka widlowego, dla Oczyszczalni Sciekéw w Korzyécienku
k/Kolobrzegu". Postepowanie nr 4/TO/2022

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjasnienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé
charakter pisemny lub forme elektroniczna. Plzed terminem sk1adania ofert Wykonawcy winni
zapoznaé sie z treécia ewentua|nych odpowiedzi lub wyjaénieh albo innymi wprowadzonymi
zmianami. Za zapoznanie sie z caioéciq udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdziaf 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sk1ada sie w formie pisemnej. Zamawiajqcy nie wyraZa zgody na z1oZenie oferty w
postaci elektronicznej.

2. Pe1nomocnictwo do podgisania ofer_ty winno byc’: doiqczone do oferty. o ile nie wynika
z innych dokumentow za1aczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dziatalnoéci gospodarczej). Pe’momocnictwo winno byé do1apzone w oryginale lub
kopii poéwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie, ktdra bedzie zaadresowana: Inazwa i adres
Zamawiajacego/ oraz bedzie posiadac’: nastepujqce oznaczenie:

Dostawa fabrycznie nowego wézka widIowego, dla Oczyszczalni Sciekéw w Korzyécienku
loIobrzegu”. Postepowanie nr 4/1’0/2022

NIE OTWIERAC PRZED 42.03.2022 r. do GODZ. 13:00

1. Wykonawca moze wprowadzié zmiany lub wycofaé zioZona oferte przed uptywem terminu
sk1adania ofert.

2. Formularz Oferty jest jawny od chwili otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca
nie péiniej n17. w terminie sk1adania ofert zastrzegi. 2e nie mogq one byc udostepniane.

Rozdzial s: OFERTY CZESCIOWE:

Oferta musi obejmowac': caioéci zaméwienia, Oferty zioZone jako czeéciowe nie beda waZne.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza moZliwosci 2102enia oferty przewidujqcej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
Rozdziaf 8: OPIS WARUNKOl/y UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:
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1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé SiQ Wykonawcy, ktorzy spemiajq nastepujqce warunki
dotyczace:
a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dzia1a|noéci lub czynnoéci, jeieli ustawy

nak1adaja1 obowiazek posiadania takich uprawniefi,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia,
d) sytuacji ekonomicznej ifinansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC':
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKéW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:

Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty potwierdzajqce speinienie warunkow udzia+u
w postepowaniu o udzielenie zamowienia:

1. Wykonawca za1:-;czy nastepujqce dokumenty potwierdzajqce spetnienie warunkdw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia:

1.1. Dowéd wniesienia wadium.— jest wymagany.

1.2. Formularz oferty - za+qcznik nr 1 do SWZ.

1.3. Podpisany opis przedmiotu zaméwienia .

1.4. Aktualny odpis z w’taéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia1alnoéci
gospodarczej potwierdzajqce prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajqce. 2e zakres jego dzia+alnoéci odpowiada profilowi zamowienia, a takZe
wskazujqce osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy - wystawiony nie wczeéniej
Mi 6 miesiecy przed upiywem terminu sk1adania ofert.

1.5. Wqcznie clla spo1ek cywilnych: a) umowa spo1ki.
1.6. Podpisane oéwiadczenie Wykonawcy — Za1acznik nr 2 do SWZ.
1.7. Podpisane Oéwiadczenie o sytuacji Wykonawcy - za1acznik nr 3 do SWZ.
1.8. Podpisane oéwiadczenie Wykonawcy — Zatacznik nr 5 do SWZ
1.9. Opiacona Polisa. a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy. 2e Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia1alnoéci.
1.10. Wykaz zrealizowanych dostaw. zrealizowanej w ciagu ostatnich 3 lat (to znaczy zakonczonych

przed up1ywem terminu sk1adania ofert. a jezeli okres prowadzenia dzia1alnoéci jest krotszy - w
tym okresie), - zatacznik nr 4 do SW2.

2. Zamawiajacy zaZada przedstawienia oryginam lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajqcy nie bedzie mom sprawdzié jej prawdziwoéci
w inny sposob.

3. Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie z¥oZyli dokumentow
potwierdzajacych spetnienie warunkow udziam w postepowaniu, do uzupehienia tych dokumentdw
w okreélonym terminie.

Rozdzlat 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
Wykonawcy mogq wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zamowienia.

Rozdzial 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Gene winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiqzane z reatizacja zaméwienia,

w tym dostarczenia przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca bedq prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke, podatku VAT od towardw i uslug zgodnq

z ustawa o podatku VAT i podatku akcyzowym.
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Rozdziat 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAI'. PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty spe’miajqce wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zjozone przez Wykonawcéw

nie podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wedjug poniZszych kryteriow i wag:

1. Cena brutto oferty - 100%

W tym kryterium oferta moie uzyskaé max. 100 punktow
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 postepowaniu najwiekszq
Iiczbe punktéw.

Rozdzia! 13: WADIUM — jest wymagane;

1. Wykonawca przystepujacy do postepowania obowiazany jest do wniesienia wadium w kwocie
3.000,00 zj (slownie: trzy tysiqce z!)

2. Wadium moZna wnieéé w pieniqdzu, poreczeniach bankowych lub porsczeniach spéjdzielczej kasy
oszczsdnoéciowo—kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium wnoszone w pieniadzu naleZy iacié na rachunek: 59 1240 6654 1111 0000 4968 3385
Bank Pekao 5A l/o Kofobrzeg
3. Oryginaj dokumentu (gwarancji, porsczenia itp.) nale2y ddqczyé do oferty.
4. Do ofert naleZy dojqczyé dowod wniesienia wadium. o ktérym mowa w pkt. 1 lub kopie

potwierdzenia dokonania przelewu — w przypadku wniesienia wadium w pieniqdzu.
5. Zamawiajacy niezw’tocznie zwraca wadium, je2eli:

1. upjynaj termin zwiqzania oferta,
2. zawarto umowe.
3. uniewaZniono postepowanie, a protesty zostajy ostatecznie rozstrzygniete Iub upjynai

termin ich wniesienia,
4. Wykonawcy. ktéry wycofaj oferte. przed upiem terminu skjadania ofert - niezwjocznie

po zjozeniu pisemnego wniosku o zwrot wadium,
5. Wykonawcy. ktéry zostaj wykluczony z postspowania bad: ktérego oferta zostaia

odrzucona — niezwjocznie po zbZeniu pisemnego wniosku o zwrot wadium, przy czym
zjoienie takiego wniosku jest rownoznaczne ze zrzeczeniem sie przez Wykonawce prawa
do wniesienia sprzeciwu.

6. JeZeli wadium wniesiono w pieniqdzu, Zamawiajacy zwraca je na wskazany rachunek Wykonawcy,
po otrzymaniu wniosku z podaniem numeru konta na ktére ma byc‘. zwrocone.

1) Wadium przechowywanie jest na nieoprocentowanym rachunku.
7. Zamawiajacy zatrzymuje wadium. jeZeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana:

1) odméwi! podpisania umowy na warunkach okreélonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stajo sie niemoZliwe z przyczyn le2acych po stronie Wykonawcy.
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupetnienia oferty nie zoyi dokumentéw lub

oéwiadczefi potwierdzajacych spejnienie warunkéw udziaju w postepowaniu albo
pejnomocnictw. chyba 2e udowodni, 2e wynika to z przyczyn niele2qcych po jego stronie.

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiazania Wykonawcy zioZona oferta jest okreélony do dnia 29.04.2022. Bieg terminu
rozpoczyna sis wraz z upiem terminu skjadania ofert.
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ROZDZIAL 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:
Miejsce: poct/ Punkt Obsiugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji” Sp. z 0.0. ul.
Artyleryjska 3, 78-100 Kojobrzeg.
Termin: Ofert nalez z+oz édo dnia Z.....03.2022 r. odz.13°°.
Oferty zoOne po terminie zostanq Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozdzial 16: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU
OFERTY:
1. Sesjo otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego polega na: sprawdzeniu

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

czjonkowie Komisji dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami
okreélonymi opisie przedmiotu zaméwienia SW2.

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

4. Oferta zostanie odlzucona. jeZeli:

a) nie jest zgodna z treécia SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu, o ktore prowadzone jest postepowanie;
c) zostaja podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej zoenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;
Rozdzia! 17: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z
wykonawca/ami, ktérzy zioZyli oferty.

2. Zamawiajqcy moze wezwaé Wykonawcéw, ktérzy zbli oferty w niniejszym postepowaniu do
2102enia ofert ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy, ktérzy przystqpiq do negocjacji ceny oferty, mega Zbé ofegty ostateczne z ceng
niZszg od ceny pierwotnei.

Rozdziaf 18: UDZIELENIE ZAMéWIENIA:
1. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego Oferta bedzie przedstawiafa

najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriow oceny ofert.
2. O wyborze oferty Zamawiajajcy zawiadomi niezwjocznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie

o udzielenie zamowienia podajqc nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz
jej cene/wartoéé.

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajacej z treéci wybranej
oferty.

Rozdzia! 19: UNIEWAZ'NIENIE POSTEPOWANIA:
1. Zamawiajacy moZe uniewaZnié postepowanie. bez podania przyczyn, na kaZdym etapie

postepowania.

Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemozliwiajaca zawarcie waznej umowy.
O uniewaZnieniu postepowania Zamawiajqcy zawiadamia poprzez zamieszczenie
uniewaZnienia na stronie internetowej BIP Zamawiajqcego.

Rozdzial 20: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEA'I DOTYCZACYCH SW2:
1. Wykonawca moZe zwrocié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwiocznie udzielié wyjaéniefi, jednak nie poiniej
niz 2 dni przed upltywem terminu skiadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjaénienie
treéci specyfikacji warunkow zamOwienia iynqj do Zamawiajacego nie p62niej niz do kofica
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dnia, w ktérym upiywa po1owa wyznaczonego terminu sk1adania ofert.

2. Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania
irédia zapytania.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy mOZe w ka2dym czasie, przed up1ywem terminu
do skiadania ofert, zmodyfikowaé treéé specyfikacji warunkbw zaméwienia. Dokonanq w ten
sposob modyfikacje, umieszcza na stronie internetowej BIP

4. Osoba uprawnionq do bezpoéredniego kontaktowania sit: z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym —- e-mail: przetargi@mwik.kolobrzegpl,
pod wzgledem technicznym — Tomasz Urbanski tel. ,

5. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przesianie
dolqczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez
osobe upowaZnionq do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzial 21: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zostaly okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 8 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dok1adnym terminie zawarcia umowy
Zamawiajacy powiadomi niezw1ocznie wybranego Wykonawce.

Rozdzial 22: POUCZENIE 0 SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwo1anie przys1uguje Wykonawcom, wy1acznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

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

2. Odwotanie przys1uguje wy1qcznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia
warunkéw udzia1u w postepowaniu.

3. Odwoianie wnosi sio do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni 0d dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeli
zosta1y przestane faxem Iub drogq elektronicznq, albo w terminie 1O dni jeZeli zostaty doreczone
w inny sposéb.

4. Wniesienie odwolania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwo1anie wnosi sie wy1acznie w formie pisemnej podajqc uzasadnienie jego wniesienia, do
Prezesa Zarzadu Spo1ki "Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spé1ki z ograniczonq
odpowiedzialnoécia w Ko1obrzegu.

5. Odwoianie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoéé Iub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej
zarzuca sie, niezgodnoéé z przepisami Procedury. zawieraé zwiez’te przedstawienie zarzutéw,
okreélaé ZQdanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie
odwoJania.
Odwo1anie rozstrzyga 511: w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwo1anie Prezes Zarzadu Spo1ki moZe je uwzglednié lub odrzucic.

8. Informacje o odrzuceniu odwotania Zamawiajacy przesy’ra Wykonawcom, ktorzy uczestniczyli
w postepowaniu.

9. 0d decyzji Prezesa Zarzadu Spotki rozstrzygajacej odwdanie nie przys1ugujq dalsze érodki
odwo1awcze.

74
9’

Rozdziaf 23: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. Niezwlocznie po rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktérego oferta zostata 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 zostana zamieszczone na stronie internetowej:

www.big.mwik.kolobrzeg.pl
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Zaiqcznik Nr 1 do SWZ

dnia 03.2022 r
nazwa (firma) Wykonawcy

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

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

”Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujqc do ogioszenia o rozpoczeciu postepowania na:
Dostawa fabrycznie nowego wézka widlowego, dla Oczyszczalni Sciekéw w Korzys'cienku

k/Kofobrzegu”. Postepawanie nr 4/TO/2022

Nazwatypimodel... .
1. Oferujemy dostawe "okreélonamw opisie przedmiotu zaméwienia i projekcie umowy za

wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

.. zinetto + .................VAT= zibrutto

(siownie: )

Usiuga serwisu gwarancyjnego éwiadczona bedzie: w

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie zobowiazania Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy
i zawiera koszty transportu przedmiotu umowy do siedziby zamawiajacego.

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

postepowania.
5. Oéwiadczamy. Ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na do dnia 29.042022 r..
6. Oéwiadczamy. 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu

zaméwienia.
7. Udzielamy gwarancji okreélonej w opisie przedmiotu zaméwienia i projekcie umowy.
Zaiacznikami do niniejszej ofeIty sq:
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Zalqcznik Nr 2 do swz
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest:
Dostawa fabrycznie nowego wézka widiowego, dla Oczyszczalni Sciekow w Korzyécienku
loiobrzegu,

Parametry techniczne:
-ud2wig Hadunek znamionowy Q 2500kg
-typ sterowania (pozycja operatora) operator siedzacy,
-sterowanie skiem diwigowe-joystick,
—kabina otwarta,
-czujnik obecnoéci operatora,
-|usterko wsteczne panoramiczne.

- wysokoéé pod noszenia — co najmniej 4,0 m ..triplex”z wolnym skokiem przesuwu,
-dodatkowa funkcja hydrauliczna pod przesuw z mozliwoéciq zmiany osprzetu,
—3 sekcje rozdzielacza z przewodami,

- przesuw boczny widei wraz z funkcja poziomowania widei,
- diugoéé widei — ok. 1200m,
- silnik Diesel speiniajacy normy min. EURO3,

- oéwietienie robocze przéd i tyi,
— ogumienie pneumatyczne,
- sygnai dz'wiekowy cofania,
- diugoéé widei — ok. 120cm,
- rok produkcji nie starszy niz 2021 r.
-fabrycznie nowy.
-objety minimum 48 miesiecznq gwarancja i 2 OOOmth (co nastapi wczeéniej).

2. Terminy realizacji przedmiotu zaméwienia.
Termin realizacji zaméwienia —- do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

3. Dodatkowe warunki:
Dostawca w ofercie przedstawi peina specyfikacje techniczna oferowanego wézka.
WOZek musi posiadao waZny certyfikat UDT,
Wézek dostarczony z podstawowym osprzetem producenta i elementami ochronnymi,
Serwis techniczny zapewniajacy reakcje serwisowa do 48 godzin,
Obsiuga serwisowa gwarancyjna w miejscu uzytkowania tj. oczyszczalnia Sciekéw w
Korzyécienku lk Koiobrzegu,

o W przypadku wystqpienia w okresie gwarancji wad Iub usterek Zamawiajqcy zawiadomi
e-mailem wykonawce a Wykonawca przystapi do ich usuwania w terminie nie diqzym niz
48h, jeé|i okres usuwania wad i usterek bedzie diqzy Wykonawca na swoj koszt zapewni
Zamawiajqcemu wozek zastepczy o podobnych parametrach.

o Dostawca zapewni wjezyku polskim: instrukcje obslugi ,DTR katalog czeéci zamiennych
,certyfikat bezpieczeristwa ,dokument gwarancyjny oraz przeszkolenie operatorow,

o Dostawa na adres Zamawiajacego na koszt Dostawcy

“we
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Umowa Nr 4/T0/2022
Zawarta w dniu ......... 2022. r. na podstawie wybranej oferty w ramach prowadzonego postepowania
w Koiobrzegu pomiedzy:
,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spélka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq, 78-100
Koiobrzeg ul. Artyleryjska 3, wpisane do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Koszalinie, IX Wydziai Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000169262;
NIP 6710012257, REGON 330263149.

reprezentowane przez:

Pawei Hryciéw — Prezes Zarzadui,
zwana dalej Zamawiajqcym,

reprezentowanq przez:
................................— Wiaéciciel,

Zwanym dalej Wykonawca,
zostaia zawarta umowa o nastepujqcej treéci:

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego wozka widiowego dla Oczyszczalni Sciekéw

w Korzyécienku loiobrzegu, okreélonego i zgodnego z Opisem Przedmiotu Zaméwienia oraz
oferta wykonawcy z dnia ........03.2022 r.

Model i charakterystyka pejazdu
nr: ...............................

2. Szczegélowe dane techniczne pojazdu okreélone sq w opisie przedmiotu zamowienia. ktory stanowi
zaiacznik nr1 do umowy.

§ 2
1. Miejscem wydania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiajacego.
2. Strony ustaiaja. 2e dostawa samochodu objetego przedmiotem umowy zostanie wykonane

w terminie do 51ygodniod dnia podpisania umowy.
3. 2a dziefi wykonania umowy przyjmuje sie dzier'i podpisania przez Strony protokoiu odbioru

koficowego, ktéry jest jednoczeénie dniem odbioru w miejscu wskazanym w §2.1 przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego.

4. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przystapi do usuniecia wad i usterek w czasie nie
diqzym nii 43 godz. od zgioszenia wysianego i potwierdzonego e-mailem, bez wzgledu na
rodzaj awarii, prace muszq byé wykonane w ciagu 48 godz. od zgioszenia.

§ 3.
Wymagane dokumenty:
1. Swiadectwo homologacji na pojazd oraz dokumenty wymagane w trakcie uZytkowania pojazdu,

zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
2. Warunki gwarancji pojazd oraz wykaz punktow serwisowych.
3. Wykaz obowiazkowych przegladéw gwarancyjnych w okresie gwarancji Iub gwarantowanego

przebiegu mtg.
4. Wykonawca oéwiadcza, 2e oferowany pojazd speinia parametry zgodnie z norma emisji spalin -

Euro 3. Dokumentem potwierdzajacym speinienie wymagafi Euro 3 jest wyciag ze éwiadectwa
homologacji lub odpowiadajqcy mu dokument wystawiony przez producenta qz upowaZnionego
przedstawicieia producenta. potwierdzajqcy homologacje pojazdu czy tez silnika pojazdu w
zakresie emisji zanieczyszczen zawartych w spalinach.

5. lnstrukcje wjezyku polskim obsiugi i eksploatacji pojazdu.

§ 4.
Obowiazki Wykonawcy:

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

b) uczestniczenie w odbiorze pojazdu,
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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 okresowych w

e) przeszkolenie pracownikéw wskazanych przez Zamawiajaoego w zakresie obsiugi
i eksploatacji dostarczonego pojazdu, bedqcego przedmiotem zamowienia.

5.
Obowiazki Zamawiajacego:

9
9

?
?

—\

a) dokonanie 0d bioru przedmiotu umowy dostarczonego zgodnie z warunkami umowy,
b) uczestniczenie w odbiorze pojazdu,
c) zapiata uméwionego wynagrodzenia po speinieniu przez Wykonawce wszystkich warunkéw

okreélonych w umowie,
d) uZytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz dokumentacja gwarancyjna-

eksploatacyjna,
e) przeprowadzenia wymaganych przeglqdéw przedmiotu umowy zgodnie z zapisami

z warunkami gwarancyjnymi w wyznaczonych punktach semisowych.
§6.

. Strony ustalaja, 2e wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie petnego zakresu przedmiotu umowy
o ktérym mowa w niniejszej umowie wynosi: wartoéé netto: ............... zl. VAT = ............... zl.
wartosé brutto: (siownie: ...................................... zi 00/100) zgodnie z ofertq Wykonawcy
zdnia........... r

. Wynagrodzenienooejr'ooje .iIiIs-z-eliltie zobowiqzania Zamawiajacego w stosunku do wykonawcy
i zawiera wszystkie koszty zwiazane z prawidiowa realizac przedmiotu umowy.
Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w dokumentach z postepowania oraz niniejszej umowie,
a niezbedne dla wiaéciwego i kompietnego wykonywania zadar'i okreélonych w szczegéiowym
opisie przedmiotu zaméwienia traktowane sq jako oczywiste i zostaiy uwzglednione w ramach
wysokoéci wynagrodzenia Wykonawcy.
Strony ustalajq, Ze zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury Wykonawcy za wykonanie
petnego zakresu przedmiotu umowy. Wystawienie faktury moZliwe jest po podpisaniu przez strony
protokoiu odbioru kohcowego nie zawierajqcego uwag.
Zamawiajqcy oéwiadcza, 2e jest piatnikiem VAT i posiada NIP; 6710012257.
Wykonawca oéwiadcza, 2e jest piatnikiem VAT i posiada NIP: ..

§7.
. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji i rekojmi, ktérej okres liczony jest od dnia

podpisania przez strony protokoiu odbioru przedmiotu umowy i wynosi: 48 miesiecy ,

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 tytutu
wszelkie zobowiqzania.
Ustuga gwarancyjna obejmuje bezpiatne usuwanie wadi usterek, a takZe wymiane wadliwych
elementéw przedmiotu umowy na nowe.
Czynnoéci usiugi gwarancyjnej Wykonawca jest zobowiazany zakonczyé w terminie ustalonym
kaZdorazowo w dniu rozpoczecia czynnosci, nie diuZej jednak niz do 5 dni.
Do wzajemnych kontaktéw w zakresie realizacji umowy Zamawiajacy wyznacza
p. e-mail.
Do wzajem nych kontaktéw w zakresie realizacji umowy Wykonawca wyznacza p. ..
e-mail:.

§ 8.
Strony postanawiaja. 2e obowiazujaca je formq odszkodowania sq kary umowne.

. Wykonawca zapiaci Zamawiajqcemu kary umowne za:
1) zwioke w przekroczeniu terminu okreslonego w § 2 ust. 2 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia

umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za kaZda rozpoczeta dobe zwioki.
2) za 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,
Iiczonego 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 kaida rozpoczetq dobe zwioki.

Postepowanie nr 411'0I2022 Strona: 10/15
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3. Kaz'da ze stron zap1aci kare umowna w wysokoéci 10% wynagrodzenia, brutto ustalonego
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
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

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

§9
Wszelkie zmiany postanowiefi niniejszej umowy wymagajq dla swej waZnoSci 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 beda qyfy do

polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzq sie
pod orzecznictwo sadu powszechnego w1a$ciwego dla siedziby Zamawiajacego.

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

Zamczniki:
1. Zahcznik nr 1 - Opis przedmiotu zaméwienia.
2. Oferta Wykonawcy

Wykonawca Zamawiajqcy
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Zgodnie 2 art. 4 c ustawy o przeciwdzia1aniu nadmiernym opéinieniom w

transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1649), ,,Miejskie

Wodociagi i Kanalizacja” spéika z ograniczonq odpowiedzialnoéciq z siedzibq w

Koiobrzegu, przy ul. Artyleryjskiej 3 wpisana do rejestru plzedsiebiorcéw prowadzonego

przez Sad Rejonowy w Koszalinie, Wydzia1 IX Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem KRS 0000169262, NIP: 671-00-12-257, REGON: 330263149,

speiniajqc obowiqzek naioZony przywo1ana ustawq niniejszym oéwiadcza, 2e posiada

status duZego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 wyzej wskazanej ustawy.
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dnia 03.2022 r

Zalacznik nr 3 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Dostawa fabrycznie nowego wézka widlowego, dla Oczyszczalni Sciekéw w Korzys’cienku
k/Kofobrzegu”. Postepowanie nr 4/TO/2022

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

2. Oéwiadczam, 2e spemiam Warunki udzialu w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dzialalnoéci zawodowej.

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

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

(upanérfiééfi'i'dfiy bEéd's't'éMEiéi Miééfiéléfi
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ZALACZNIK NR 4 do swz
dnia 03.2022 r

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

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

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

WYKAZ DOSTAW
Dostawa fabrycznie nowego wézka widIowego, dla Oczyszczalni Sciekéw w Korzys'cienku

k/Kolobrzegu”. Postepowanie nr 4/T0/2022

Wykaz zrealizowanej 1 dostawy w ciagu ostatnich 5 lat, to znaczy zakor‘lczonych przed up’rywem
terminu skiadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziaalnoéci 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 upowaZnionej/nych
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Zaiqcznik nr 5 do SWZ

dnia 03.2022 r
pema nazwa wykonawcy

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

Oéwiadczenie o akceptacji przez Wykonawce projektu umowy

Skhdajqc oferte w postepowaniu na:
Dostawa fabrycznie nowego wézka widlowego, dla Oczyszczalni Sciekéw w Korzyécienku
k/Kolobrzegu”. Postepowanie nr4/TO/2022

oéwiadczamy, 2e:

1. Akceptuje bez zastrze2efi projekt umowy przedstawiony w zaiqczniku do SW2;
2. Umowe zobowiqzuje sie zawrzeé w miejscu i terminie jakie zostana wskazane przez

Zamawiajqcego.

.........536m.....................




