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,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedzialnoéciq

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

1 _ Nazwa postepowania: Usluga

,,Zakup obejm (plomb) do zabezpieczenia wodomierzy”

Numer postepowania: 4INSI2022

2_ specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzfl:

lmie i nazwisko: Janusz Kubek Data - 29.03.2022. r.
""‘I /

P ' : */ ,7 ' '“P's /gz¢cv-’ W
3‘, specyfikacje warunkéw zaméwfe’nia zatwierdzii pod wzgledem technicznym:

lmie i nazwisko: Marta Politowska — Z-ca kier dziam NS Dnia — 29. 03.2022. r.
Podpis: M"

4_ specyfikacje warunkéw zaméwiehia zatwierdzii:

lmie i nazwisko: lwona Kazimierowska — GMwny Ksiegowy p— M’Rbnlalgr. r.
Podpis:

5_ specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwiér :
a I .11/ ) .

ImiQ i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — Radca Prawny ;‘ I Dnia - {A 121%
Podpis: /7/ V/

6. specyfikacje warunkéw zaméwifip'ia zfitwierdzit
lmle I nazwusko: Pawe% Hrycuow — Prezes 2%?a zmfir,‘

Podpis: MWiK Sp. z 0.0.

Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia sk’rada sie z Ifilslirugggglgwwwonawcéw oraz wzoréw
nastepujqcych dokumentéwlzcznikéw:

Zalqcznik nr 1 — Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia.

Zaiqcznik nr 2 - Projekt umowy.

Zaiqcznik nr 3 - Formularz oferty.

Zalqcznik nr 4 — Oéwiadczenie o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu.
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Czeéé I SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCéW

Rozdzial 1: ZAMA WIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedzialnoéciq,

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Ko1obrzeg. wojewédztwo zachodniopomorskie,
tel./fax. + 48 94 306 74 01, REGON 330263149, NIP 671 -00-1 2-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego: www.bip.mwik.kolobrzeg.gl
Ogbszenie o wszczeciu postepowania zosta1o zamieszczone na stronie internetowej BIP
zamawiajacego.
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Rozdzia! 2: TRYB UDZIELENIA ZAMéWIENIA:

Postgpowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zamowiefi przez MV\fiK Sp. z o. o. w Koiobrzegu - Za1acznik nr 1 do Uchwa1y Nr
134/2019 Zarzqdu Spo1ki MVWK Sp. z 0.0. w Ko1obrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

,,Zakup obejm (plomb) do zabezpieczenia wodomierzy”
Postepowanie Nr 4/NSI2022

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje. uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
bode! przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé
charakter pisemny, faksu lub forme elektroniczna. Przed terminem sk1adania ofert Mkonawcy winni
zapoznaé sie z treSciq ewentualnych odpowiedzi lub wyjaénieh albo innymi wprowadzonymi
zmianami. Za zapoznanie sie z cabéciq udostepnionych dokumentow odpowiada Wykonawca.

Rozo'zial 5: OPIS SPOSOBYPRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferta sk+ada sio, pod rygorem niewaZnoéci, w formie pisemnej.
2. Petnomocnictwo do godpisania ofemz winno byé do1qczone do oferty. o ile nie wynika z innych

dokumentow za1aczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do ewidencji
dziaialnoéci gospodarczej). Pe’momocnictwo winno byé doJaczone w oryginale lub kopii
poéwiadczonej notarialnie, badi przez jego wystawce.

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

,,Zakup obejm (plomb) do zabezpieczenia wodomietzy”
Bostepowanie Nr 4/NS/2022

NIE OTWIERAC PRZED .fig....o4.2022 r. do GODZ. 14.00

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany Iub wycofaé z1oZonq Oferta przed uptywem terminu
sk1adania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorshwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. jezeli Wykonawca
nie poiniej m: w terminie sk1adania ofert zastrzegt 2e nie moga one byé udostepniane.

Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowac caioéé zamowienia. nie dopuszcza sie skiadania ofert czeSciowych. Oferty
21020ne jako czeéciowe zostana odrzucone.
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Rozdzia! 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza moZIiwoéci zioZenia oferty przewidujqcej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac': sie Wykonawcy, ktorzy speiniajq nastepujace warunki

dotyczace:
a) posiadania uprawnier’i do wykonywania okreélonej dziaialnoéci Iub czynnoéci, jeZeli ustawy

nakiadajq obowiazek posiadania takich uprawnier'i,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej ifinansowej.

Rozdzia! 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC‘
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:
1. Wykonawca zaiaczy nastepujqce dokumenty potwierdzajace speinienie warunkéw udziaiu

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

zaiqcznik nr 1 i 2 do SWZ.
1.3. Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaialnoéci

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

1.4. Podpisane Oéwiadczenie o speinieniu warunkéw udziaiu w postepowaniu - zaiacznik nr 4 do
SWZ.

1.5. Do oferty naleZy zaiaczyé atesty dopuszczajqce materiaiy objete zapotrzebowaniem
do kontaktu z woda.

2. Zamawiajacy zada przedstawienia oryginaiu Iub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy.
gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna iub bedzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci. a Zamawiajacy nie bedzie mégi sprawdzié jej prawdziwoéci
w inny sposéb.

3. Zamawiajqcy moze wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zioiyli dokumentow
potwierdzajqcych speinienie warunkéw udziaiu w postepowaniu, do uzupeinienia tych
dokumentéw w okreélonym terminie.

Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
Wykonawcy mega wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

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

dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.
2. Wszeikie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towaréw i usiug zgodnq z ustawa

o podatku VAT i podatku akcyzowym.

Rozdziai 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty speiniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zi020ne przez Wykonawcéw
nie podlegajacych wykluczeniu, bedq oceniane wediug poniZszych kryteriéw iwag:
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Cena brutto oferty - 1 00%

W tym kryterium oferta moZe 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

Rozdzial 1 3: WADIUM
Nie dotyczy.

Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiazania Wykonawcy zjozona oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna Sig wraz
z upiem terminu skjadania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCEI TERMIN SKILADANIA OFERT:
Miejsce: Punkt Obsjugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji" Sp. z o. 0. ul. Artyleryjska 3,
78-100 Kojobrzeg.
Termin: Ofert nalez 2o 6 do dnia .flflnmozz r. odz.14°°.
Oferty zoOne po tenninie zostana Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozdzial 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 zostajy uszkodzone, wycofane lub zamienione.
2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa plzystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego

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

3. lnformacje z otwarcia ofert Zamawiajacy 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) zostaja podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej sZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

Rozdziai 17: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z

wykonawcalami, ktérzy sZyli oferty.
2. Zamawiajqcy moZe wezwac Wykonawcéw, ktérzy zjozyli oferty w niniejszym postepowaniu do

ztoZenia ofert ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.
3. Wykonawcy. ktérzy przystapia do negocjacji ceny oferty, mogg 210216 ofemj ostateczne z cena

nizszg od ceny pierwotnei.

Rozdzial 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy. ktérego oferta bedzie przedstawiaja

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

o udzielenie zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte, wybrano oraz
jej cene/wartoéé.
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Rozdzial 19.- UNIEWAZ'NIENIE PosTEPOWANIA:
1. Zamawiajqcy moZe uniewaznic': postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie

postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemozliwiajc zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewainieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia rownoczeénie

wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 20: SPOSOB UDZIELANIA WYJAéNIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajqcego, o wyjaSnienie treéci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajqcy jest obowiqzany niezwtocznie udzielié wyjaénien, jednak nie péZniej niz
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 23 wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkow zamdwienia wptynqt do Zamawiajacego nie p62niej niz do godz.15.00
w dniu, w ktérym uplywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

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

3. Zamawiajacy moZe w kaZdym czasie, przed uptywem terminu do skladania ofert, zmodyfikowaé
treéc’: specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na
stronie internetowej BIP.

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

5. Oéwiadczenia, 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, jeZeli ich treéé dotarta do adresata przed
uptywem terminu.

6. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie drogaj elektroniczna rozumie przestanie
dotaczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez
osobe upowaZnionq do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzial 21: ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zostaty okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krétszym niz 7 dni 0d dnia przekazania

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

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia ztoZono tylko jedna oferte.
4. O miejscu i doktadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy powiadomi niezwtocznie wybranego

Wykonawce.

Rozdzial 22: POUCZENIE O S'RODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwolanie plzystuguje Wykonawcom, wytqcznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia Iub zaniechanie czynnoéci, do
ktérej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie Procedury.

2. Odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu.

3. Odwotanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe, jego wniesienia, jeieli
zostajy przestane faxem lub droga elektroniczna, albo w terminie 10 dni jeZeli zostaty doreczone
w inny sposéb.

4. Wniesienie odwotania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwotanie wnosi sie wytqcznie w formie pisemnej podajqc uzasadnienie jego wniesienia, do
Prezesa Zarzadu Spétki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spétki z ograniczona
od powiedzialnoéciq w Kotobrzegu.

5. Odwotanie powinno wskazywaé zaskariona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajqcego, ktérej
zarzuca sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutOw,
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okreélaé Zadanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie
odwmania.

6. Odwdanie rozstrzyga sie, w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
7. Rozpatrujac odwo+anie Prezes Zarzqdu Spéiki moze je uwzglednié lub odrzucié.
8. Informacje o odrzuceniu odwo&ania Zamawiajacy przeswa Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli

w postepowaniu.
9. 0d decyzji Prezesa Zalzqdu Spflki rozstrzygajqcej odwo¥anie nie plzysmgujq dalsze Srodki

odwdawcze.

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

realizacji, zawiadomiony bedzie (e-maiI/faksem/listownie) 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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Zalqcznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAKUP OBEJM (PLOMB) DO ZABEZPIECZENIA WODOMIERZY

POSTEPOWANIE NR _INSI2022

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE SZTUKI
l Plomba DN 15 mm 4000
2 Plomba DN 20 mm 3000
3 Plomba DN 25 mm 300

4 Plomba DN 32 mm 200
5 Plomba DN 40 mm 200

Razem 7.700

Wymagania dla pozycji ujetych w opisie zaméwienia:
- Obejma ma sk{adaé sie z dwéch pébbejm pdaczonych na jednym koficu zawiasem

z kontrolowana strefq zgniotu. a na drugim zatrzaskiem
- Na obejmie powinna byc umieszczona numeracja plomb oraz napis: MVWK Kotobrzeg
- Plomby maja byé zamykane recznie, bez moZIiwoéci otworzenia ich nie pozostawiajqc

widocznych éladéw uszkodzen mechanicznych.

llosé wymieniona w zaiaczniku nie jest ilosciq do realizacji lecz stanowi prognoze na 1 rok.
Cena powinna zawieraé réwniez koszty odbioru i dostawy obejm do magazynu naszej Spéiki.
Nie dopuszcza sie sk¥adania ofert czeéciowych.

0d wykonawcy us{ug beda wymagane nastepujace dokumenty:
zarejestrowana dzia§alnoé¢ w zakresie dostaw obejm wodomierzowych (KRS),
atesty dopuszczajqce materiaw objete zapotrzebowaniem do montaZu na plzwqczach
wodociqgowych oraz zaficzyé 1 sztuke proponowanej obejmy

Do oferty cenowej prosimy zamczyé nastepujace dodatkowe informacje:
- okres gwarancyjny
- listy referencyjne



M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
7 . Postepowanie nr 4INSI2022 Strona: 8/12

' ~ ' «mouse

Zalqcznik nr 2 do SWZ

Projekt - U M o W A Mr 4INSI2022

w dniu .....................2022 r. w Koiobrzegu pomiedzy:
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéikq z ograniczonq odpowiedzialnoéciq, 78-100
Koiobrzeg, ul. Artyleryjska 3, wpisana do rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Koszalinie, IX Wydziai Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem 0000169262;
NIP 671 -00-1 2-257; REGON 330263149.
reprezentowana przez:
Pawia Hryciéw - Prezesa Zarzqdu Spéiki
zwanq dalej Zamawiajacym
a

reprezentowanq/reprezentowanym przez"

zwanym dalej Wykonawca, .. I

zostaia zawarta umowa nastepujacej treéci:

I. PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.

Zamawiajqcy nabywa: dostawe -Zakup obejm (plomb) do zabezpieczenia wodomierzy w rodzajach i
iloéciach okreélonych w Szczegéiowym Opisie Przedmiotu Zaméwienia, ktéry stanowi zaiacznik nr 1
do niniejszej Umowy.

§ 2.
1. Czynnoéci, o ktérych mowa w § 1 beds; wykonywane zgodnie ze Szczegéiowym Opisem

Przedmiotu Zaméwienia stanowiacym zaiacznik nr 1 do niniejszej umowy oraz treéciq Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia.

2. Wykonawca oSwiadcza, 2e materiaiy stanowiqce przedmiot Umowy sq produkowane
w Krajach Unii Europejskiej.

§ 3.
Strony ustalajq, 2e Wykonawca czynnosci okreélone w § 1 wykonywaé bedzie w okresie 1 roku od
daty podpisania Umowy tj. do dnia ..................... 2023 roku

§ 4.
1. Dostawa asortymentu bedacego przedmiotem Umowy odbywaé sie bedzie w sposéb nastepujapy:

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

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

zapotrzebowania iloéci i rodzaju .
§ 5.

1. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu ........ - Ietniej gwarancji i rekojmi (zgodnej z warunkami
okreélonymi przez producenta) na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swéj
bieg 0d dnia zakupu moduiu radiowego do zdalnego odczytu wodomierzy.

2. W przypadku wystqpienia wady/usterki towaru w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiqzuje sie
dokonac’; wymiany towaru lub usuniecie wady w tenninie 7 dni od chwili zgioszenia przez
Zamawiajqcego.

§ 6.
1. Ned prawidiowym przebiegiem wykonania czynnoéci, okreélonych w § 1. ze strony

Zamawiajacego bedzie sprawowai nadzér Pan Pawei Wéicik tel. 603 501 915
2. Ned prawidiowym przebiegiem wykonania czynnoéci, okreélonych w § 1, 2e strony Wykonawcy

bedzie sprawowainadzon. . ..tel. .
3. Strony zastrzegajq sobie moZliwoéé zmian osob nadzorujacych. Strony beda pownadamlac sie



M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMéWIENlA
, Postepowanie nr 4INSI2022 Strona: 9/12

W56

A

o tych zmianach w formie pisemnej.
§ 7.

Za wykonanie przedmiotu umowy okreélonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
maksymalne w kwocie = brutto, (s1ownie:

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

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 bedzie regulowane na podstawie faktury VAT Wykonawcy
wystawionej do 7 dnia kaZdego miesiaca za miesiac poprzedni.
Zap1ata faktury za wykonanie przedmiotu umowy nastapi przelewem z konta Zamawiajacego na
konto Wykonawcy podane w w/w fakturze w terminie 30 dni liczqc od dnia doreczenia
Zamawiajacemu prawid’towo wystawionej faktury VAT przez Wykonawce.
Za termin dokonanie p1atnoéci uznaje sie dziefi obciaZenia konta Zamawiajacego.

§ 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 lub gdy gwarant albo dajacy
rekojmie nie wykonuje swoich obowiazkow, Zamawiajqcy ma prawo odstapié od Umowy.

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

§ 7 i nazywanego niZej "wynagrodzeniem" w nastepujqcych wypadkach i wysokoéciach:

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

b) za zwloke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci 2%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 7 za ka2dq rozpoczetq dobe liczona od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad/ustek, zgodnie 2 § 5 ust.2 niniejszej umowy,

c) za odstapienie od umowy przez ktoqolwiek ze stron z przyczyn zaleinych od Wykonawcy -
w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 7

d) Zamawiajacy zap’laci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od umowy z przyczyn
zaleZnych od Zamawiajacego - w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 7

2. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach
ogélnych, o ile wartosc zastrzeZonych kar nie pokrywa wartoéci szkody, a takZe w
przypadkach dla ktérych kar umownych nie zastrzeZono.

Wykonawca wyra2a zgode na dokonanie przez Zamawiajacego. potrqcenia kar umownych z faktur
wystawionych przez Wykonawce.
czna wartoéé wszystkich kar umownych nie mole przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego
brutto.

§11.
.Strony pod rygorem niewaZnoéci nie moga zmieniaé postanowiefi niniejszej umowy ani

wprowadzaé nowych postanowiefi do niniejszej umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego 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 nastapié 2a
zgodq obu stron wyra2a na piémie, pod rygorem niewaZnoéci.

§ 12.
. NiezaleZnie od wypadkéw wymienionych w treéci Ksiegi Ill tytum XV kodeksu cywilnego, kaZdej ze

Stron przystuguje prawo odstqpienia od umowy w przypadku udowodnionego, r32acego
naruszenia przez druga Strone. podstawowych postanowieh umowy na zasadach opisanych niZej.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, 2e wykonanie umowy w caioéci

lub
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w jej czeéci nie IeZy w interesie publicznym, czego nie moZna byb przewidziec': w chwili jej
zawarcia,

2) zostanie wszczete postepowanie zmierzajace do ogioszenia upadIoéci, rozwiazania firmy
Wykonawcy lub zostanie zioZony wniosek o og1oszenie upad1oéci Wykonawcy Iub oéwiadczenie
o wszczociu 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 przewvie prace i niesocznie nie wznowi ich pomimo wezwania Zamawiajacego.
5) gdy Wykonawca nie realizuje obowiqzkéw w zakresie gwarancji i rekojmi. okreSlonych w § 5.

3. Wykonawcy przys1uguje prawo odstqpienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw, jeZeli Zamawiajqcy:
1) odmawia odbioru dostawy lub odmawia podpisania protokotu odbioru. bez wskazania

uzasadnionej przyczyny,
2) nie wywiqzuje sic-g z obowiqzku zapJaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie

jednego miesiaca 0d up’tywu terminu na zamate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.
4. Oéwiadczenie o odstqpieniu od umowy naleZy z102yé drugiej stronie w formie pisemnej pod

rygorem niewaZnoéci — oéwiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie oraz

musi byé ZIOZOne nie poiniej n12 w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od daty powziecia
przez Strong wiadomoéci o wystapieniu okolicznoéci opisanych w § 12

5. Odstapienie od umowy nie skutkuje niewaZnoécia postanowiefi umowy w zakresie odpowiedzialnoéci
Stron za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie przedmiotu umowy, opisanych w § 10 umowy.

§ 13.
Ewentualne spory, ktére moga wyniknqc na tle wykonania postanowiefi umowy strony poddaja
rozstrzygnieciom w drodze rokowafi. W razie braku mozliwoéci polubownego rozwiqzania sporéw,
bedq one rozstrzygane przez Sad Gospodarczy w1aSciwy dla Zamawiajacego.

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

§ 15.
Umowo niniejszq sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach p0 jednym dla kazdej ze
stron.

Za1aczniki do umowy:

Za1qcznik nr 1 - Szczegélowy Opis Przedmiotu Zambwienia.
Zalqcznik nr 2 - Formularz cenowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zahcznik Nr 3 do SWZ

dnia ...... 04.2022. r
nazwa (firma) Wykonawcy

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

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

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spélka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 KoIobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujac do og’toszenia o rozpoczeciu postepowania na:

,,Zakup obejm (plomb) do zabezpieczenia wodomierzy”
Postepowanie Nr 4INSI2022

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w sposéb okreélony w opisie przedmiotu
zaméwienia za wynagrodzeniem maksymalnym za okres 1 roku w kwocie:

.................................. Z1 netto + VAT = Z1 brutto

(s1ownie: )

Lp. WYSZCZEGCLNIENIE SZTUKI cenajedn wartoéé netto
netto

1 Plomba DN 15 mm 4000

2 Plomba DN 20 mm 3000

3 Plomba DN 25 mm 300

4 Plomba DN 32 mm 200

5 Plomba DN 40 mm 200

7.700
Razem

Powsza cena uwzglednia wszystkie koszty zwiqzane z realizac przedmiotu zaméwienia,

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

3. Oéwiadczamy, ie uwaiamy sie za zwiqzanych niniejsza ofertq na czas do 30.04.2022 dni.
4. Udzielamy ......... letniej gwarancji jakoéci.
5. Adres punktu serwisowego ..............................................................................................

*min. gwarancja 12 miesiecy

Zaiqcznikami do niniejszej oferty sq:

""“Bdéhié Béé’tifléééfiilfiéfiééhiéhéj"
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

................ dnia ......04.2022 r
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

”Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja"
Spélka z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Kotobrzeg

OSWIADCZENIE
o speInieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Nawiqzujqc do ogloszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

,,Zakup obejm (plomb) do zabezpieczenia wodomierzy”
Postepowanie Nr 4INSI2022
Zgodnie z wymogami okreélonymi, oéwiadczam. co nastepuje:

Warunki udzialu w postepowaniu

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

2. OSwiadczam, 2e speJlniam Warunki udziaiu w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dziatalnoéci zawodowej.

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

. ...,dnia...................04.2022r.
(upetnomocniony przedstawiciel wykonawcy)


