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,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMC'JWIENIA

1 , Nazwa postepowania: Dostawa

,,Dostawa 1 szt. zabudowy pojazdu Opel MOVANO L2H2 dla brygad elektrykéw”

Numer postepowania: 1/TMI2022
2, specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

Imie i nazwisko: Janusz Kubek /7 [/7 Bate 1729042022 r.
Podpls: /Wy M6

3. specyfikacje warunkéw zaméwiéfiia zatwierdzii pod’wzgledem technicznym:
Imie i nazwisko: Marcin Szumski — Kierownik Dz. TM Dnia — a/ i if”; 9122‘;
Podpls: $2311)”{1%

4, specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:
Imiq i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy 29g 715 07002.1;
Podpis:

5_ specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwietdiiy , A, ~ ..
Imie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — Radca Prawny m Dnia -‘.’.€.‘..‘.",'T..‘.§’.‘f. r.
Podpis: Podpis: ///

6_ specyfikacje, warunkéw zaméwienia éétwivierdzii: . > 9-7
Imie i nazwisko: Pawei Hryciéw — Prezes Zarzadq>Spo£kIs Z.\ A36??? - .. fir"?!«ff... r.
Podpis: ' ' ’

Pawelflq’rycww

lntegralnq czeéé niniejszej SWZ stanowiq wzory dokumentéwlzalacznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

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

odpowiedzialnoécia, ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kobbrzeg. wojewédztwo zachodniopomorskie,
REGON 330263149, NIP 671 -00—12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego; www.big.mwik.kolobrzeg.gl
Adres: e-mail; przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
Ogloszenie o wszczeciu postepowania zosta1o zamieszczone na stronie internetowej BlP
Zamawiajacego.
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Rozdziaf 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zaméwiefi przez MVWK Sp. z o. o. w Koiobrzegu - Za1acznik nr 1 do Uchwa¥y Nr
134/2019 Zarzqdu Spdki MWiK Sp. z 0.0. w Ko1obrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3.- PRZEDMIOTZAMéWIENIA:
,,Dostawa 1 szt. zabudowy pojazdu Opel MOVANO L2H2 dla brygad elektrykéw”
Postepowanie nr 1ITMI2022

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
bedq przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powyiszych informacji moZe mieé charakter
pisemny Iub forme elektroniczna. Przed terminem skladania ofert Mkonawcy winni zapoznaé sie z
treécia ewentualnych odpowiedzi Iub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie z ca1oéciq udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte skiada sie w formie pisemnej..
2. Petnomocnictwo do godpisania ofer_ty winno byé do1aczone do oferty, 0 lie nie wynika

z innych dokumentéw za1qczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzia1alno$ci gospodarczej). Pe’momocnictwo winno byé ddqczone w oryginale Iub kopii
poéwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.

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

OFERTA ,,Dostawa 1 szt. zabudowy pojazdu Opel MOVANO L2H2 dla brygad elektrykéw”
Postepowaqie nr 1”MI2022 '

NIE OTWIERAC PRZED ,(Q..05.2022 r. do GODZ. 14.00

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany Iub wycofaé zioiona oferte przed up1ywem terminu
sk1adania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wytkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. jeZeli
Wykonawca nie dniej m: w terminie sk1adania ofert zastrzegt, 2e nie moga one byc
udostepniane.
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Rozdzial 6: OFERTY CZES‘CIOWE:
Oferta musi obejmowac’: caioéé zamowienia, dopuszcza sie skiadanie ofert czeéciowych.

Rozdziai 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajqcy nie dopuszcza moZIiwoéci z#02enia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
Rozdziai 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy speiniaja nastepujqce warunki
dotyczace:

a) posiadania uprawnierfi do wykonywania okreélonej dziaialnosci lub czynnoéci, jezeli ustawy
nak’radaja obowiazek posiadania takich uprawnier'I,

b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencja+em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia,
d) sytuacji ekonomicznej ifinansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OéWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC‘
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIENIA WARUNKOW UDZIALU W.
POSTEPOWANIU:

Wykonawca zataczy nastepujqce dokumenty potwierdzajace spemienie warunkéw udziaiu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

Podpisany Formularz oferty — za¥acznik nr1 do SWZ.
Podpisany opis przedmiotu zaméwienia - za¥acznik nr 2 do SWZ.
OSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zatacznik nr 3 do SWZ.
Oéwiadczenie o spemieniu warunkéw udziaiu w postepowaniu — zamcznik nr 4 do SWZ.
Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaSwiadczenie o wpisie do ewidencji dziablnoéci
gospodarczej potwierdzajqce prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
istwierdzajace, 2e zakres jego dzia¥alnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a tak2e wskazujace
osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy.

6. Zamawiajacy za2qda przedstawienia orygina+u Iub 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 mogl sprawdzié jej prawdziwo§ci w
inny sposéb.

7. Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie 2&02yti dokumentéw
potwierdzajacych spe1‘nienie warunkéw udziam w postepowaniu, do uzupelnienia tych dokumentéw
w okreélonym terminie.
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RozdziaI 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé site 0 udzielenie zaméwienia.

Rozdzial11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Cena winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiqzane z realizacja zamowienia, w tym
dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajqcego.

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajqcym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towarc'Jw i usmg zgodna z ustawq o podatku

VAT i podatku akcyzowym.
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Rozdziai 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY:

Oferty spe’miajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zioione przez Wykonawcéw nie
podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wed{ug poniiszych kryteriéw i wag:

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.

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

RozdziaI13: WADIUM - nie jest wymagane

Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiqzania Wykonawcy zsna oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sk1adania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: PocztalPunkt Obsiugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji" Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3,
78—100 Koiobrzeg

Oferty zioZone po terminie nie beda rozpatrywane,

Rozdzial 16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego na niejawnym posiedzeniu.

Rozdzial 17: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.
2. Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego czlonkowie Komisji

dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami okreélonymi opisie
przedmiotu zaméwienia i specyfikacji.

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

4. Oferta zostanie odrzucona, je2eli:
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 z#oZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

Rozdzial 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawca/ami.
ktérzy zloZyli oferty.
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2. Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktorzy ztoZyli oferty w niniejszym postepowaniu do
ztoienia ofert ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy. ktérzy przystapia do negocjacji ceny oferty. mogg ztoZyé ofem ostateczne z ceng
nizszg od ceny gierwotnei.

Rozdzial 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1 .

2.

3.

Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiata najkorzystniejszy
bilans z punktu widzenia kryteriéw oceny ofert.
0 wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie o udzielenie
zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego ofel’te wybrano oraz jej wartoéé.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajacej z treéci wybranej
oferty.

Rozdzial 20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1.

2.
3.

Zamawiajqcy moZe uniewainié postepowanie, bez podania przyczyn, na kazdym etapie
postepowania.
Gdy postepowanie obarczone jest wadq uniemoZliwiajaca zawarcie waZnej umowy.
O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadamia rownoczeSnie
wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 21: sposos UDZIELANIA WYJAS‘NIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrécit’: sie do Zamawiajqcego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkow

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwtocznie udzielié wyjaénier't, jednak nie péZniej niz 2
dni robocze przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, Ze wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkow zaméwienia wptynat do Zamawiajqcego nie péiniej niz do godz.24.00 w dniu,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

. Zamawiajapy jednoczeénie umieszczaj treéé zapytania na stronie internetowej BIP, bez ujawniania
Zrédta zapytania.

. Zamawiajacy mo7_e w kazdym czasie, przed uplywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowaé treéé
specyfikacji warunkow zaméwienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.
Osoba uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — ,
e-mail: Qrzetargi@mwik.kolobrzgg.gl,

. OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujej
e-maillpisemniel. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uwaZa sie za zt020ne w
terminie, jeZeIi ich treéé dotarta do adresata przed uptywem terminu.

. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przestanie dotqczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowa2nionq
do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzial 22: ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1.
2.

Zostaty okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. w terminie nie krotszym niz 10 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiajacy powiadomi
niezwtocznie wybranego Wykonawce.

Rozdzial 23: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1. Odwotanie przystuguje Wykonawcom, wytacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajqcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci, do
ktOrej Zamawiajqcy jest zobowiezany na podstawie Procedury.
Odwotanie plzystuguje wytacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu.
Odwotanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
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9°
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajqcego stanowiacej podstawe jego wniesienia, je2eli
zostaw przes+ane faxem lub drogq elektroniczna, albo w terminie 8 dni je2eli zostaly doreczone w inny
sposéb.

. Wniesienie odwoiania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwdanie wnosi sie wyiacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa
Zarzadu Spc’flki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spc'fiki z ograniczonq odpowiedzialnoéciq
w Ko’tobrzegu.
Odwotanie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego. ktérej zarzuca
sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwi¢z{e przedstawienie zarzutéw, okreSlaé
ZQdanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie odwoiania.
Odwoianie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwoianie Prezes Zarzadu Spcflki moZe je uwzglednié lub odrzucié.
lnformacje o odrzuceniu odwoiania Zamawiajqcy przeswa Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
0d decyzji Prezesa Zarzqdu Spéiki rozstrzygajacej odworanie nie przyslugujq dalsze Srodki
odwmawcze.

Rozdzial 24: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1.

2.

Niezwmcznie po rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktérego oferte wybrano do realizacji ,
zostanie zawiadomiony (e-mail) 0 dokonanym wyborze.
Wyniki postepowania zostanq zamieszczone na stronie internetowej www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zaiqcznik nr 1 do SWZ

dnia 05.2022 r.
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja”
Spéika z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujqc do ogioszenia w postepowaniu na wykonanie:
,,Dostawa 1 szt. zabudowy pojazdu Opel MOVANO L2H2 dla brygad elektrykéw”
Postepowanie nr 1ITMI2022

Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego i zgodnego z SWZ i Szczegéiowym opisem
zaméwienia i projekcie umowy: za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

.................................. zinetto+VAT= zibrutto
(siownie:.. )
Termin dostawy:..
Udzieiamy gwarancji na okres okreélony w mieScach od daty dostawym- .....................

1. Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie z opisem przedmiotu zaméwienia i uznajemy sie za zwiqzanych
z okreéionymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.

2. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas 30 dni.
3. Zadania objete przedmiotem zaméwienia zamierzamy wykonaé sami.
4. Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu

zaméwienia i dysponujemy kadra do kierowania robotami z wymaganymi uprawnieniami.
5. Oéwiadczamy, 2e zebrane informacje zostaiy wykorzystane do przygotowania niniejszej oferty.

Zaiacznikami do niniejszej oferty sa:

1 .
2.
3

'"°536%65669765357h'fidiiéiiiiéfiiéfi ' ' "
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Zaiacznik nr 2 do SWZ

szczeeéLowv OPIS ZAMOWIENIA

,,Dostawa 1 szt. zabudowy pojazdu Opel MOVANO L2H2 dla brygad elektrykéw”
Postepowanie nr 1ITMI2022

Zabudowa pojazdu OPEL MOVANO L2H2 dla brygad elektrykéw w iloéci 1 szt.
Wykonanie zabudowy wg za1qczonych rysunkéw tj. ksztan, forma, iloéé elementéw, podzia!
zabudowy i zgodnie z opisami na rysunkach.
Zabudowa wykonana w caméci z aluminium eloksalowanego.
Kuwety wykonane z polipropylenu odpornego na uderzenia, kolor szary
Walizki serwisowe wykonane z tworzywa sztucznego ABS, kolor szary
Podtoga oraz p1yta na écianie grodziowej wykonana z wodoodpornej, antypoélizgowej sklejki min.
9mm w kolorze brazowym
Siedzisko, blat roboczy wykonany ze sklejki lakierowanej 0 gr. 25 mm
System zabezpieczenia szuflad przed wysunieciem w trakcie jazdy, ruszania i hamowania
Uchwyt na drabine, aluminiowa z zabezpieczeniem zamontowany pod sufitem
Uchwyt aluminiowy na lopaty umieszczony na drzwiach tylnych
Wbenie écian bocznych, sufitu oraz drzwi szara plyta PCV

. Kacik czystosci: kanister na wode 10L, pojemnik na myd1o w piynie. uchwyt na papier w rolce
Lampa LED do oéwietlenia wnetrza w iloéci 3 szt.
Lampa robocza LED w iloéci 1 szt.
Przetwornica sinusoidalna 1500 I 3000W, 12V l 230V
Min. 2 gniazda 230V 2 zasilaniem zewnetrznym umieszczone nad blatem roboczym
Waga zabudowy max. 295 kg

Warunki gostggowania

Nie dopuszcza sie zmiany zabudowy na inna ni2 podana w opisie i na za’taczonych rysunkach

Wykonanie montazu zabudowy w siedzibie MWiK Sp. z 0.0. w Kotobrzegu

Termin wykonania zabudowy na pojazdach w terminie maksymalnie do 60 dni 0d dnia otrzymania
pisemnego zlecenia od zamawiajqcego

Pisemna gwarancja na wykonane zabudowy, nie krétsza jak 24 miesiace.

Platnoéci za dostarczony towar przelewem w terminie do 30 dni od daty bezusterkowego odbioru
zabudéw i faktury VAT.
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Zahcznik nr 3 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:
......... ......................................................

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

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

O§WIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

,,Dostawa 1 szt. zabudowy pojazdu Opel MOVANO L2H2 dla brygad elektrykéw”
Postepowanie nr 1/TMI2022

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

1. Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzqdzfla szkody, nie wykonujqc zaméwienia lub wykonujqc je
nienaleZycie, a szkoda ta zosta#a stwierdzona orzeczeniem sadu, ktore uprawomoao sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogloszono upadbéci.
zwyjatkiem sytuacji, gdy po og’loszeniu upadioéci dosz¥o do zawarcia uk#adu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk¥ad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majatku upad¥ego.
Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, optat lub sk¥adek na
ubezpieczenia spo¥eczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, rozbZenia na raty zaleg’tych piatnoéci Iub wstrzymania
w cabéci wykonania decyzji w’raéciwego organu.
Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaw prawomocnie skazane za przestepstwo
popeinione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko
prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo pope’mione
w celu osiagniecia korzyéci majatkowych, a tak2e za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udzia+u w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popemienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego
W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy Sad nie orzekJ zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozba
kary.
Nie jesteémy powiqzani kapita+owo lub osobowo z Zamawiajqcym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spflce, jako wspélnik spé’tki cywilnej lub spélki osobowej;
b) peinieniu funkcji cz+onka organu nadzorczego lub zarzadzajqcego, prokurenta,

pemomocnika.

.............,dnia ............ 05. 2022 r.
(upeinomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zacznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

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

OéWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

,,Dostawa 1 szt. zabudowy pojazdu Opel MOVANO L2H2 dla brygad elektrykéw”
Postepowanie nr1lTMl2022

Warunki udziaiu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam. 2e spemiam Warunki udziaiu w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dzia¥alnoéci zawodowej,

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

dnia ..........05 2022 r.
(upetnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Umowa nr 1ITMI2022

W dniu .....2022 r. w Koiobrzegu pomiedzy
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéika z 0.0. w Koiobrzegu (NIP: 671 -00-12-257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedziba w Koiobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, ktOra reprezentuje

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzqdu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajqcym,

a:

zwanym w tekécie Wykonawcq i reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie zprocedurq udzielania zamowieI'I
przez MWiK Spéika z 0.0. w Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spéiki MWiK 2 04.12.2019) zostaia
zawarta umowa o nastepujqcej treéci:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa 1 szt. zabudowy pojazdu Opel MOVANO L2H2 dla

brygad eiektrykow, okreSIona w Szczegéiowym opisie zamowienia, ktéry stanowi
zaIacznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Zamawiajacego w terminie do dnia.. . .. . .. .2022 r.
2

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwote, w wysokoéci 23 % = ....... zi brutto
(siownie:.................... 00/100).

2. Wartoéé ustalonego wynagrodzenia zostaia okreélona w ofercie Wykonawcy z dnia ...... r., ktéra
stanowi zaiacznik nr 2 do umowy.

§ 3
1. Osoby odpowiedzialne za realizacje, niniejszej umowy:

Do koordynacji caioéci spraw zwiqzanych z niniejszaI umowa Zamawiajqcy wyznacza
Pana Marcin Szumski, kier. Dz. TM. e-maiL. ..

Do koordynacji caioéci spraw zwiazanych z niniejszq umowa Wykonawca wyznacza
.te|.. ..-e mail.

2. Osoby wymIenIone w u.st1 sq uprawnione do uzgadniania form i metod wykonywanIa przedmiotu
umowy, udzielania niezbednych wyjaénier'I i informacji koniecznych do prawidiowego wykonywania
przedmiotu umowy.

3. Wszystkie doreczenia i wezwania skierowane do stron umowy uznaI'e sie za prawidiowo i skutecznie
dokonane, jeZeli bode; dokonane w jednym z miejsc wymienionych mm]:
a) w siedzibie Wykonawcy,
b) w siedzibie Zamawiajqcego,
c) wformie pisemnej, e—mail.

§ 4
1. Strony ustaIaI'q. 2e zapiata za wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeZeniem ust 2, bedzie sie

odbywaia jednorazowo faktura po odbiorze potwierdzonym bezusterkowym protokoiem odbioru
podpisanym przez Strony.

2. Poprawnie wystawiona i dostarczona faktura VAT za wykonane dostawy bedzie piatna przelewem
w terminie do 30 dni.

§ 5
Obowiazki Wykonawcy:
1. Dostawa urzaIdzeI‘I do zamawiajacego
2. Zaiaczenie kompletu dokumentéw.
3. Wykonawca jest zobowiaIzany do wykonanie wszystkich ciqiacych na nim obowiazkow. majacych

na celu naleZyte wykonanie przedmiotu Umowy.



% SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMéWIENIA
'7 ' " ' 1rI'MI2022 Strona: 12/14

§ 6
. Strony ustalaja, 2e przedmiotem odbioru jest dostawa okreélona w szczegéiowym opisie zamowienia

—zaiqczniki nr 1 do umowy.
2. Wykonawca, przekaZe Zamawiajacemu komplet dokumentéw odbiorowych w tym:

a) certyfikat, DTR, schematy atesty,
b) gwarancje na przedmiot umowy,
c) instrukcje obsiugi wjezyku polskim, niezbedne dla prawidiowego uZytkowania i obsiugi.

. Z czynnoéci dostawy przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protokéi odbioru zawierajqcy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

§7

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji/rekojmi na przedmiot umowy na okres ..... miesiecy
od dnia podpisania bezusterkowego protokoiu odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytuiu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne zmniejszajqce
wartoéé uZytkowa, techniczna dostarczonego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiazany do bezpiatnego usuwania zaistniaiych wad i
usterek w terminie 2 dni od momentu ich zgioszenia.
Za moment zgioszenia usterki/wady uwaZa sie dzier'i wysiania: e-mail, do Wykonawcy
Naprawa w okresie trwania gwarancji wydiuZy okres gwarancji o czas naprawy.

8

—\
OJ

9
1

:5
9

9
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A Strony postanawiaja kary umowne, ktére beda naliczane w nastepujqcych wypadkach i wysokoéciach:
Wykonawca zapiaci Zamawiajqcemu kary umowne:
a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie 2 § 1 ust. 2 niniejszej umowy w wysokoéci

0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 23 kaZda rozpoczeta dobe
zwioki,

b) za zwioke w usunieciu wadlusterek stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci 0,13%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kaidq rozpoczeta dobe iiczona od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad/ustek, zgodnie 2 § 7 ust. 3 niniejszej umowy,

c) za odstqpienie od umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy w wysokoéci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1.

d) za nie wykonanie usiugi semisu gwarancyjnego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreélonego w § 2 ust. 1.

2.Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach
ogolnych, o ile wartoéé zastrzezonych kar nie pokrywa wysokoéci szkody, a taKZe w przypadkach
zawinionych przez druga strone, dla ktorych kar umownych nie zastrzeZono.

3.Wykonawca wyraZa zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych, z faktur
wystawianych przez Wykonawca.
4.Laczna wartoéé wszystkich kar umownych nie moZe przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego
brutto.

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

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

2. Zamawiajacemu przysiuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

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 byio przewidzieé w chwili jej
zawarcia,

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

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

przyczyn lub przerwie prace i niezwiocznie nie wznowi ich pomimo wezwania Zamawiajqcego.
5) gdy Wykonawca nie realizuje obowiazkéw w zakresie gwarancji i rekojmi, okreélonych w § 9.

3. Wykonawcy przysiuguje prawo odstqpienia od umowy, bez ponoszenia kosztow, je'zeli Zamawiajacy:
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1) odmawia odbioru dostawy lub odmawia podpisania protokotu odbioru, bez wskazania
uzasadnionej przyczyny,

2) nie wywiqzuje sie z obowiazku zap+aty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego
miesiaca od uptywu terminu na zaplate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.

4. OSwiadczenie o odstapieniu od umowy naleZy zbé drugiej stronie w formie pisemnej pod
rygorem niewaZnoéci - oéwiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie oraz
musi byé zioZone nie péiniej niz w terminie 3O dni kalendarzowych liczonych 0d daty powziecia
przez Strone wiadomoéci o wystqpieniu okolicznoéci opisanych w § 9

5. Odstqpienie od umowy nie skutkuje niewaZnoéciq postanowier‘n umowy w zakresie odpowiedziafnoéci
Stron za niewykonanie Iub nienaleZyte wykonanie przedmiotu umowy, opisanych w § 7 umowy.

10
1. Zmiana ktéregokolwiek postanowienia umowy vgymaga zgody obu stron wyraZonej na piémie w formie

aneksu do umowy pod rygorem niewaZnoéci z zastrzeZeniem ust 2.
2. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy Iub przedstawiciela Zamawiajacego nie wymaga zmiany umowy

pod warunkiem zachowania pisemnej formy powiadomienia.

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania majq Maéciwe przepisy Kodeksu

cywilnego.
2. Spory wynik+e ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny w+aéciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

§12
Umowe sporzqdzono w 2-ch jednobrzmiqcych egzemplarzach z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca,
a 2 egz. otrzymuje Zamawiajacy.

Zafgcznik do umowz:

1. Szczegélowy opis zaméwienia
2. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zahcznik nr 1 do umowy

szczeeétowv OPIS ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zabudowy warsztatowej pojazdéw

Usiugi polegajqcej na zabudowie warsztatowej pojazdéw

Zabudowa pojazdu OPEL MOVANO L2H2 dla brygad elektrykéw w iloéci 1 szt.
Wykonanie zabudowy wg zaiqczonych rysunkéw tj. ksztait, forma, iloéé elementéw, podziai
zabudowy i zgodnie z opisami na rysunkach.
Zabudowa wykonana w caios’ci z aluminium eloksalowanego.
Kuwety wykonane z polipropylenu odpornego na uderzenia, kolor szary
Waiizki serwisowe wykonane z tworzywa sztucznego ABS, kolor szary
Podioga oraz piyta na écianie grodziowej wykonana z wodoodpornej, antypoélizgowej sklejki
min. 9mm w kolorze brazowym
Siedzisko, blat roboczy wykonany ze sklejki iakierowanej 0 gr. 25 mm
System zabezpieczenia szuflad przed wysunieciem w trakciejazdy, ruszania i hamowania
Uchwyt na drabine aluminiowa z zabezpieczeniem zamontowany pod sufitem
Uchwyt aluminiowy na iopaty umieszczony na drzwiach tylnych
Wyioienie écian bocznych, sufitu oraz drzwi szara piytq PCV

. Kacik czystoéci: kanister na wode; 10L, pojemnik na mydio w piynie, uchwyt na papier w rolce

. Lampa LED do oéwietlenia wnetrza w iloéci 3 szt.

. Lampa robocza LED w iloéci 1 szt.
Przetwornica sinusoidalna 1500/ 3000W, 12V / 230V
Min. 2 gniazda 230V 2 zasilaniem zewnetrznym umieszczone nad blatem roboczym

. Waga zabudowy max. 295 kg

Warunki postggowania

Nie dopuszcza sie zmiany zabudowy na innq nii podana w opisie i na zaiqczonych rysunkach
Wykonanie montaiu zabudowy w siedzibie MWiK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu
Termin wykonania zabudowy na pojazdach w terminie maksymalnie do 60 dni 0d dnia otrzymania
pisemnego zlecenia ocl zamawiajqcego
Pisemna gwarancja na wykonane zabudowy, nie krétsza jak 24 miesiace.
Piatnoéci za dostarczony towar przelewem w terminie do 30 dni od daty bezusterkowego odbioru
zabudéw i faktury VAT.


