
M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
SINZI2022 Strona: 1/15

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKéW ZAMOWIENIA
Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej zaméwienia

nie przekraczajacej kwoty 431.000 euro.

1. Nazwa postepowania: Dostawa

,,Dostawa materialéw biurowych”

Numer postepowania: 5INZI2022

2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

Imie i nazwisko: Janusz Kubek Dnia - 19.05.2022 r.

M W
3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zéMierdzii pod wzgledem technicznym:

lmie I nazwnsko: Alla Baidys “fl ‘3‘“ b I ! i Dnia - 19.05.2022 r.

4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:

lmie i nazwisko: iwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy Dnia - £5.10)”; ..ED....f. Z.... r.

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:

lmie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — Radca Prawny M77 Dnia - Wff'.’.f..‘.'f’..(... r.
Podpis: ///’/I

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: // ' ’
lmie i nazwisko: Pawei Hryciéw — Prezes Zgigfidn

Podpis:

Pawffirydw
integralnq czgéé niniejsze] SWZ stanowiq wzory dokumenté lqcznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

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

Artyleryjska 3, 78-100 KoIobrzeg, wojewodztwo zachodniopomorskie,
REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajacego,: www.big.mwik.koloblzeg.pl
Adres e-mail; przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
Og1oszenie o wszczeciu postepowania oraz SWZ zostalo zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajacego.
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Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Zebranie ofert

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych Procedura
udzielania zaméwieh przez MVWK Sp. z o. o. w Ko10btzegu - ZaJacznik nr 1 do Uchwa1y Nr 134/2019 Zarzadu
SpéJki MVWK Sp. z 0.0. w Kmobmegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial Dostawa 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

,,Dostawa materialéw biurowych”
Postepowanie NR 5INZI2022

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupelnienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania beda

przekazywane poprzez umieszczenie na stronie BIP Zamawiajacegojzamowienia

Przed terminem sk1adania ofert Mkonawcy winni zapoznaé sie z treécia ewentualnych odpowiedzi lub

wyjaSnien albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie sie z caloécia udostepnionych dokumentéw

odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBYPRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte skiada sie w formie pisemnej.
2. PeInomocnictwo do godgisania ofem winno byé doiaczone do oferty, 0 He nie wynika z

innych dokumentéw zalaczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do ewidencji
dzia1a|noéci gospodarczej). Pe1nomocnictwo winno byé ddaczone w oryginale lub kopii poéwiadczonej
notarialnie, bad: przez jego wystawce.

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

OFERTA ,,Dostawa materialéw biurowych”
PostepowaniebgR 5INZI2022

NIE OTWIERAC PRZED .. . .'...05.2022 r. do GODZ. 14.00

4. Wykonawca moire wprowadzié zmiany lub wycofaé z1oZona oferte przed up1ywem terminu sk+adania
ofert.

5. Formularz oferty jest jawny od chwili otwarcia oferty, z wytkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeIi Wykonawca nie
pOiniej niz w terminie sk’ladania ofert zastrzegI, 2e nie moga one byé udostepniane.
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Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé caloéé zaméwienia, dopuszcza sie skJadanie ofert czeéciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosCi zloZenia oferty przewidujacej 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 zambwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy speiniaja nastepujace warunki dotyczace:

a) posiadania uprawnien do wykonywania okreélonej dziaIalnosci Iub czynnoéci, jeZeli ustawy nak{adaja
obowiazek posiadania takich uprawnieri,

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

zaméwienia.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O O$WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC‘
WYKONA WCY W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIENIA WARUNKOW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:

Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty potwierdzajace speInienie warunkéw udziam
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

Podpisany Formularz oferty — za{acznik nr 1 do SWZ.
Wype’miony i podpisany Formularz cen je4dnostkowych zaméwienia - zacznik nr 2 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zalacznik nr 3 do SWZ.
OSwiadczenie o speJnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu — zaJacznik nr 4 do SWZ.
Aktualny odpis z w¥a$ciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoéci gospodarczej
potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym istwierdzajace, 2e zakres jego
dzia+alnoéci odpowiada profilowi zaméwienia. a takZe wskazujace osoby upowaZnione do
reprezentowania Wykonawcy.

6. OpJacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, 2e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia#a|no$ci, przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé zioZonej oferty Wykonawcy na jedno iwszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia - waZnej na dzier‘l podpisania umowy.

7. Zamawiajacy za2ada przedstawienia oryginaIu Iub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy
przedstawiona przez Wykonawca kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna Iub bedzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajqcy nie bedzie mégt sprawdzié jej prawdziwoéci w inny
sposob.

8. Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zioZyli dokumentéw
potwierdzajacych spelnienie warunkéw udziaJu w postepowaniu, do uzupeJnienia tych dokumentéw w
okreélonym terminie.

Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPC'JLNIE:
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Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.
Rozdzial11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Cena winna uwzgledniac 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 towardw i us#ug zgodnq z ustawa o podatku VAT

i podatku akcyzowym.

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
5IN212022 Strona: 3/15

Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé caloéé zaméwienia, dopuszcza sie skJadanie ofert czeéciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosCi zloZenia oferty przewidujacej 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 zambwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy speiniaja nastepujace warunki dotyczace:

a) posiadania uprawnien do wykonywania okreélonej dziaIalnosci Iub czynnoéci, jeZeli ustawy nak{adaja
obowiazek posiadania takich uprawnieri,

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

zaméwienia.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O O$WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC‘
WYKONA WCY W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIENIA WARUNKOW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:

Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty potwierdzajace speInienie warunkéw udziam
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

Podpisany Formularz oferty — za{acznik nr 1 do SWZ.
Wype’miony i podpisany Formularz cen je4dnostkowych zaméwienia - zacznik nr 2 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zalacznik nr 3 do SWZ.
OSwiadczenie o speJnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu — zaJacznik nr 4 do SWZ.
Aktualny odpis z w¥a$ciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoéci gospodarczej
potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym istwierdzajace, 2e zakres jego
dzia+alnoéci odpowiada profilowi zaméwienia. a takZe wskazujace osoby upowaZnione do
reprezentowania Wykonawcy.

6. OpJacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, 2e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia#a|no$ci, przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé zioZonej oferty Wykonawcy na jedno iwszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia - waZnej na dzier‘l podpisania umowy.

7. Zamawiajacy za2ada przedstawienia oryginaIu Iub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy
przedstawiona przez Wykonawca kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna Iub bedzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajqcy nie bedzie mégt sprawdzié jej prawdziwoéci w inny
sposob.

8. Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zioZyli dokumentéw
potwierdzajacych spelnienie warunkéw udziaJu w postepowaniu, do uzupeJnienia tych dokumentéw w
okreélonym terminie.

Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPC'JLNIE:

.U
‘P

W
N

T
‘

Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.
Rozdzial11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Cena winna uwzgledniac 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 towardw i us#ug zgodnq z ustawa o podatku VAT

i podatku akcyzowym.
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Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé caloéé zaméwienia, dopuszcza sie skJadanie ofert czeéciowych.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosCi zloZenia oferty przewidujacej 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 zambwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy speiniaja nastepujace warunki dotyczace:

a) posiadania uprawnien do wykonywania okreélonej dziaIalnosci Iub czynnoéci, jeZeli ustawy nak{adaja
obowiazek posiadania takich uprawnieri,

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

zaméwienia.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O O$WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC‘
WYKONA WCY W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIENIA WARUNKOW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:

Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty potwierdzajace speInienie warunkéw udziam
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
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Wype’miony i podpisany Formularz cen je4dnostkowych zaméwienia - zacznik nr 2 do SWZ.
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zalacznik nr 3 do SWZ.
OSwiadczenie o speJnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu — zaJacznik nr 4 do SWZ.
Aktualny odpis z w¥a$ciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoéci gospodarczej
potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym istwierdzajace, 2e zakres jego
dzia+alnoéci odpowiada profilowi zaméwienia. a takZe wskazujace osoby upowaZnione do
reprezentowania Wykonawcy.
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gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé zioZonej oferty Wykonawcy na jedno iwszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia - waZnej na dzier‘l podpisania umowy.
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przedstawiona przez Wykonawca kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna Iub bedzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajqcy nie bedzie mégt sprawdzié jej prawdziwoéci w inny
sposob.

8. Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zioZyli dokumentéw
potwierdzajacych spelnienie warunkéw udziaJu w postepowaniu, do uzupeJnienia tych dokumentéw w
okreélonym terminie.
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Rozdzial 12: OPIS KRYTERIOW KTéRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:

Oferty spejniajqce wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji ztoZone przez Wykonawcéw nie
podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wedtug poniZszych kryteriéw i wag:

Cena brutto Oferty - 100%
W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji koncowej 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 liczbe
punktéw.

Rozdziat 13: WADIUM - nie jest wymagane

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy zioZona oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si‘e wraz z upiem
terminu sktadania ofert.

ROZDZIAI: 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obsjugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji” Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3,

78-100 Koiobrzeg

Termin: Ofert nalez zloz édo dnia 329:...052022 r. odz.14°°.

Oferty ztoZone po terminie nie beda rozpatrywane,

Rozdzial16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.

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

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego polega na: sprawdzeniu oferty przed
otwarciem, czy nie zostaty uszkodzone, wycofane.

2. Komisja Plzetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego cztonkowie Komisji dokonuja
oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami okreélonymi opisie przedmiotu
zaméwienia i specyfikacji.

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

4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeIi:
a) nie jest zgodna z treécia SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktOre prowadzone jest postepowanie;
c) zostata podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej 2102enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;
5. Zamawiajacy odrzuci z postepowania oferty Wykonawcéw, ktérzy odstapili od podpisania uméw z

Zamawiajacym w prowadzonych postepowaniach oraz nienaleZycie wykonali zaméwienie.
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M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

5/NZI2022 Strona: 4/15

Rozdzial 12: OPIS KRYTERIOW KTéRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:

Oferty spejniajqce wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji ztoZone przez Wykonawcéw nie
podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wedtug poniZszych kryteriéw i wag:

Cena brutto Oferty - 100%
W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji koncowej 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 liczbe
punktéw.

Rozdziat 13: WADIUM - nie jest wymagane

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy zioZona oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si‘e wraz z upiem
terminu sktadania ofert.

ROZDZIAI: 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obsjugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji” Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3,

78-100 Koiobrzeg

Termin: Ofert nalez zloz édo dnia 329:...052022 r. odz.14°°.

Oferty ztoZone po terminie nie beda rozpatrywane,

Rozdzial16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.

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

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego polega na: sprawdzeniu oferty przed
otwarciem, czy nie zostaty uszkodzone, wycofane.

2. Komisja Plzetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego cztonkowie Komisji dokonuja
oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami okreélonymi opisie przedmiotu
zaméwienia i specyfikacji.

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

4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeIi:
a) nie jest zgodna z treécia SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktOre prowadzone jest postepowanie;
c) zostata podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej 2102enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;
5. Zamawiajacy odrzuci z postepowania oferty Wykonawcéw, ktérzy odstapili od podpisania uméw z

Zamawiajacym w prowadzonych postepowaniach oraz nienaleZycie wykonali zaméwienie.

(A)
M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

5/NZI2022 Strona: 4/15

Rozdzial 12: OPIS KRYTERIOW KTéRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:

Oferty spejniajqce wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji ztoZone przez Wykonawcéw nie
podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wedtug poniZszych kryteriéw i wag:

Cena brutto Oferty - 100%
W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji koncowej 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 liczbe
punktéw.

Rozdziat 13: WADIUM - nie jest wymagane

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy zioZona oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si‘e wraz z upiem
terminu sktadania ofert.

ROZDZIAI: 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obsjugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji” Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3,

78-100 Koiobrzeg

Termin: Ofert nalez zloz édo dnia 329:...052022 r. odz.14°°.

Oferty ztoZone po terminie nie beda rozpatrywane,

Rozdzial16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.

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

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego polega na: sprawdzeniu oferty przed
otwarciem, czy nie zostaty uszkodzone, wycofane.

2. Komisja Plzetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego cztonkowie Komisji dokonuja
oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami okreélonymi opisie przedmiotu
zaméwienia i specyfikacji.

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

4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeIi:
a) nie jest zgodna z treécia SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktOre prowadzone jest postepowanie;
c) zostata podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej 2102enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;
5. Zamawiajacy odrzuci z postepowania oferty Wykonawcéw, ktérzy odstapili od podpisania uméw z

Zamawiajacym w prowadzonych postepowaniach oraz nienaleZycie wykonali zaméwienie.

(A)



M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
5INZI2022 Strona: 5/15

Rozdziaf 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

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

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy ZIOZyli oferty w niniejszym postepowaniu do z102enia ofert
ostatecznych Iub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy, ktérzy plzystapia do negocjacji ceny oferty, mogg 210216: ofefly ostateczne z ceng niZszg

Rozdzial 19: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktOrego oferta bedzie przedstawiaia najkorzystniejszy bilans
z punktu widzenia wszystkich kryteriow oceny ofert.

2. O wyborze oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezw{ocznie Wykonawcdw, ktorzy ubiegali sie o udzielenie
zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano.

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

Rozdzial 20: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

1. Zamawiajqcy moZe uniewazmé postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemoZliwiajaca zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajqcy zawiadamia rdwnoczeénie

wszystkich Wykonawcéw, kt6rzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 21: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrdcié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw zamowienia.

Zamawiajacy jest obowiazany niezwlocznie udzielic wyjaénier‘l, jednak nie péz’rniej niz 2
dni przed up’rywem terminu sk’radania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci specyfikacji
warunkéw zaméwienia wp1yna11 do Zamawiajacego nie pozniej niz do godz.24.00 w dniu, w ktOrym upiywa
polowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.

2. Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej tresc na stronie internetowej BIP, bez ujawniania Zr6d1a
zapytania.

3. Zamawiajacy mOZe w kazdym czasie, przed up’tywem terminu do sk1adania ofert, zmodyfikowaé treéé
specyfikacji warunkéw zamowienia. Dokonanq w ten sposéb modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.

4. Osoba uprawniona do bezpoSredniego kontaktowania sie z Wykonawcajest pod wzgledem proceduralnym
jest; e-mail: 2rzetargiQmwik.kolobrzeg.gl,

5. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemniel. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca
telefaksu uwaZa sie za zIoZone w terminie, jeZeli ich treéé dotar’ra do adresata przed uptywem terminu.

6. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przesianie do1e1czonego do
wiadomosci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZniona do
reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzial 22: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCYZWIAZANE 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.

Rozdzial 23: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwo1anie przysIuguje Wykonawcom, wy1acznie od niezgodnej z przepisami czynnoSci Zamawiajacego

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

2. Odwo1anie przys1uguje wy’tacznie wobec ozynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spemienia
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Rozdziaf 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:
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ostatecznych Iub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy, ktérzy plzystapia do negocjacji ceny oferty, mogg 210216: ofefly ostateczne z ceng niZszg
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podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci, do ktérej Zamawiajacy jest
zobowiqzany na podstawie Procedury.

2. Odwo1anie przys1uguje wy’tacznie wobec ozynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spemienia
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warunkow udziaJu w postepowaniu.
3. Odoanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajqcego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia doreczenia

informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, je2e|i zosta’ry przesJane
droga elektroniczna,

4. Wniesienie odwo+ania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego. Odwo+anie
wnosi sie wyiacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienia jego wniesienia, do Prezesa Zarzqdu SpéJki
”Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spaki z ograniczona odpowiedzialnoéciq w Koiobrzegu.

5. Odwdanie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej zarzuca sie
niezgodnoSé z przepisami Procedury, zawieraé zwiezle przedstawienie zarzutéw. okreélaé Zadanie oraz
wskazywaé okolicznoSci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwmania.

. Odwolanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwoianie Prezes Zarzadu Spo+ki moZe je uwzglednié Iub odrzucié.
lnformacje o odrzuceniu odwo+ania Zamawiajqcy przesyla Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.

9. 0d decyzji Prezesa Zarzqdu Spéiki rozstrzygajacej odwoianie nie przys{uguja dalsze érodki odoawcze.

@
N

G
’

Rozdzial 24: OGtOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. O rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktOrego oferta zostaia wybrana do realizacji, zostanie

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

2. Wyniki postepowania zostanq zamieszczone na stronie internetowej: www.big.mwik.kolobrzeg.pl
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Zalqcznik Nr1 do SWZ

dnia 05.2022 r
nazwa (firma) Wykonawcy

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spélka z ograniczonq odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kolobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujac do og’toszenia o rozpoczeciu postepowania na:
,,Dostawa materialéw biurowych”. Postepowanie NR 5INZI2022
Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w opisie przedmiotu zaméwienia: za

wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie: .............................. z? netto + 23% VAT, razem

z+brutto(stowme)

Powyisza cena uwzglednia wszystkie koszty zwiazane z realizacja plzedmiotu zaméwienia, w tym réwniei koszty

dostawy przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.

1. Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie z treécia Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia i uznajemy sis; za zwiqzanych z

okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.

2. Oéwiadczamy, 2e zawarty projekt umowy zosta# przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie w przypadku wyboru

naszej oferty do zawarcia umowy na wyZej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.

3. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sit-g za zwiazanych niniejsza ofertq na czas 30 dni.

Oéwiadczamy, ie posiadamy wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

" "5685i;55653}'iééébkfipSWAz'HiBHéj
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ZALACZNIK NR 2 do SWZ

Formularz cen jednostkowych zaméwienia

,,Dostawa materialéw biurowych”
Postepowanie NR 5INZ12022

Wyszczegélnienie:
L.P. WYSZCZEGOLNIENIE J.M. ILOSC Cena Wartosé

jedn netto
netto

l. Breloczki plastikowe z miejscem na napis szt 100

2. Marker do pisania na CD szt 20
3. Marker suchoscieralny szt 10
4. Dlugopis BIC orange szt 400
S. ZakreSlacz Stabilo szt 100
6. Marker olejowy Pilot szt 90
7. Cienkopis Point 88 Stabilo szt 200
8. Wklad do Pilota G-l szt 70
9. Dlugopis Zelowy Pilot G-l szt 200
10. Deska z przyciskiem A-4 szt 10
11. Deska z przyciskiem A-4 z okladka szt 30
12. Ksiaika kontroli sanitarnej szt 5
13. Karta narzgdziowa imienna Pu-e-3 P/9 bl 5
14. Druki listy obecnoéci szt 1
15. Ksiaieczka narzqdziowa PU NRZ 2/8 bl 5
16. Wniosek o zaliczkg -druk bl 10
17. Polecenie wyjazdu sluibowego bl 10
18. Nota korygujqca samokopia bl 2
19. Faktura korygujaca samokopia bl 2
20. Druki ZW, indeks 3,1cm bl 5
21. Druki WZ, indeks 3,1cm bl 20

22 Upowainienie -druk bl 20
23. Teczka do akt osobowych, twarda oprawa, szt 20

mocowanie z introkalu
24. Druk PK, A-4 bl 10
25. Wywieszka magazynowa GM 131 szt 900
26. Raport dzienny pracy sprzgtu Typograf bl 10

ind.02086
27. Karta drogowa SM 101 niebieska szt 10000
28. Teczka dokumentow kierowcy szt 30
29. Ksiqika obiektu budowlanego A-4 szt 10
30. Karta drogowa SM 102 niebieska szt 3000
31. Druk PZ, indeks 3,1cm, 6 pozycji bl 50
32. Druk PZ A-4, 20 pozycji, indeks 3,1cm bl 10
33. Druk RW A-S, 80k,10 pozycji, indeks 3,1cm bl 50
34. Druk RW 1/3 A-4, indeks 3,1cm bl 150
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30. Karta drogowa SM 102 niebieska szt 3000
31. Druk PZ, indeks 3,1cm, 6 pozycji bl 50
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M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
5INZIZOZZ Strona: 9/15

35. Kartka KAMERA B-6, koperta kolor szt 30
36. Dyplom A-4 szt 20
37. Okladka na dyplom A-4,kolor wg potrzeb szt 20
38. Dziurkacz Novus szt 3
39. Dziurkacz Novus, metal, na ponad 60 kartek szt 2
40. Karteczki Post IT 38/51 100k szt 60
41. Karteczki Post IT 51/76 100k szt 60
42. Karteczki Post IT 76/76 100k szt 60
43. Kalkulator Citizen CT 500V szt 6
44. Klej plynny Fluor Disney szt 20
45. Klej w sztyfcie Pelikan 8 g szt 60
46. Kalendarz stojacy na biurko szt 50
47. Kalendarz wieloplanszowy szt 30
48. Kalendarz typu Tewo szt 60
49. Korektor Pen Metal white, 8m] szt 40

50. Koperta babelkowa 275x200 szt 50
51. Koperta babelkowa 375x290 szt 40
52. Koperta samoklejaca 324x229 C4 biaia szt 1300
53. Koperta babelkowa 345x250 szt 30
54. Koperta z rozszerzonymi bokami 280x400x40, szt 50

biala
55. Koperta samoklejqca 353x250 B-4 biala szt 500
56. Koperta samoklejaca biala 229x162 C5 szt 6000
57. Koperta samoklejaca biala 162x114 C6 szt 6000
58. Pinezki 50CH szt 20
59. Koleczki do tablicy korkowej 14szt op 10
60. Linijka 20cm, plastik szt 10
61. Linijka 30cm, plastik szt 10
62. Linijka 50cm, plastik szt 2
63. Uni marker olej px21 szt 40
64. Litery samoprzylepne kolor 1,5 kpl 4
65. Litery samoprzylepne kolor 2,0 kpl 4
66. Litery samoprzylepne kolor 3,0 kpl 8
67. Litery samoprzylepne kolor 5,0 kpl 20
68. Litery samoprzylepne kolor 7,0 kpl 40
69. Karta kontowa materiaiowa iloéciowo- szt 4

wartoéciowa
70. Noiyczki biurowe 17,8 Dalprint size, szt 20
71. Gumka Pelikan AS40 szt 30
72. 0|6wek z gumka Conte szt 40
73. Tem peréwka aluminiowa Metal Kum szt 10
74. Uni wklad oldwkowy 0,5 szt 10
75. 016wek automatyczny Micro szt 20
76. Grzbiety do bindowania 6mm szt 40
77. Grzbiety do bindowania 20mm szt 40
78. Grzbiety do bindowania 10mm szt 100
79. Grzbiety do bindowania 16mm szt 40
80. Blok do Flichart A—l szt 2
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8]. Folia do bindowania bezbarwna szt 200
82 Folia do laminowania A4/80 op 5
83. Karton skora do bindowania granatowa szt 200
84. Papier kancelaryj ny A-3 ryza 1
85. Kalendarz tréjdzielny szt 135
86. Papier samoprzylepny(50) kolor op 30
87. Taéma maskujqca 30x25 szt 30
88. Papier wizytéwkowy bialy A-4 op 5

Kratkazgram.246(20)
89. Papier wizytéwkowy ecrue A-4 j..w j.w. op 5
90. Papier xero kolor A4(500) ryza 10
91. Koszulki na CDa’5szt op 10
92. Gumki recepturki 15g (60%kauczuku,60mm) op 30
93. Teczka wiqzana papierowa szt 30
94. Obwoluta twarda A-4 Esselte 0,2mm szt 100
95. qy do skoroszytu’25 szt 10
96. Skoroszyt papierowy szt 20
97. Teczki wiszace do szaf kartotekowych A-4 szt 20
98. Pojemnik na koskq luzem szt 3
99. Nalepki na segregator szerokie szt 100
100. Nalepki na segregator waskie szt 50
101. Skorowidz A—4 szt 2
102. Klip do spinania akt szt 20
103. Przekladki do segregatora’ls A-4 szt 20
104. Teczki do podpisu dokumentow szt 5

, ’20,rozszerzony bok
105. Teczka szkolna kartonowa A-4 , rzep, szt 20

lakierowana; kolor
106. Segregator Vaupe A-5/7 szt 60
107. Teczka na gumkc; C4 lakierowana kolor szt 150
108. Pojemnik na dokumenty A4 plastik,otw6r na szt 10

palec
109. Mechanizm skoroszytowy szt 10
110. Skoroszyt z folii PP kolor szt 100
111. Skoroszyt z folii PP zawieszkowy,kolor ,pasek szt 2000

paplerowy
112. Koszulki A4 Esselte groszek szt 10000
113. Segregator A-4,otwor na palec,z mechanizmem szt 150

50mm, kolor,wymienna etykieta
114. Segregator A-4, j.w. ,75mm szt 250
115. FastykulaA-4 szt 500
116. Spinacz specjalny-klips biurowy 25mm szt 120
117. Spinacz specjalny—klips biurowy 32mm szt 120
118. Spinacz owalny 28mm(10x100) op 120
119. Pojemnik magnetyczny na spinacze szt 4
120. Spinacz specjalny- klips biurowy 50mm szt 100
121. Spinacz owalny 50mm(10x100) op 10
122. Poduszka zwilZaj-qca, glicerynowa szt 2
123. Odrywacz do taémy 898m szt 2
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124. Taéma dwustronna 50x5 szt 10
I 125. Sznurek konopny do wiazania akt szt 5
126. Papier pakowy ark 10
127. Taéma pakowa 50m szt 140

' 128. Tasma samoprzylepna 18mm(8) rolka 100
129. Tusz do numeratora Rainer 5m] szt 1
130. Tusz do pieczqtek Noris szt 10
131. Poduszka do stempli Trodat 9053 tusz szt 2
132. Wklad do przybornika kolor 8,5x8,5x3,5 szt 30
133. Wklad do przybornika bialy j.w. szt 40
134. Szuflada na dokumenty plastik.kolor szt 5
135. Przybornik na biurko Dalpo 0023 szt 10
136. Brystol A 0 szt 2
137. Blok szkolny A5 kratka,50kartek szt 50
138. Brulion twardy A-5 96k,kratka szt 15
139. Blok szkolny A4 kratka,50 kartek szt 30
140. Brulion twardy A6 96 kartek,kratka Notes szt 10
141. Brulion twardy A4 96kartek,kratka szt 20
142. Minizszywki op 2
143. Rozszywacz Eagle szt 6
144. Zszywacz Eagle mini szt 6
145. Klips archiwizacyjny(50) szt 110
146. Zszywki biurowe stalowe 24/6 (10x1000) op 100
147. Zszywacz szt 10
148. Zszywki Novus do zszywania > 60kartek op 8
149. Zszywacz Novus >60 kartek szt 4
150. Papier kl C np. Polspeed A—4,80g/m2 5003rk ryza 1000
151. Papier kl C np. Polspeed A-3, 80g/m2 5003rk ryza 30
152. Klej “Kropelka” szt 4
153. Tablica korkowa 80x60 szt 4
154. Datownik szt 4
155. Kalendarz jednoplanszowy szt 20
156. Koperta 110x220 z okienkiem szt 3000
157. Kalendarz typu ‘biuwar’ szt 50
158. Koperta C6 z okienkiem szt 4000

Warunki postepowania:

1.Dostawa towaru okreélonego w opisie plzedmiotu zaméwienia odbywaé sie sukcesywnie, na koszt
Wykonawcy, w fabrycznych opakowaniach. towar wniesiony do pomieszczenia wskazanego przez
Zamawiajacego.
2.Zaméwienie bedzie realizowane p0 zgloszeniu przez Zamawiajacego e-mailem Iub telefonicznie, z
podaniem rodzaju i iloéci towaru, w terminie do 3 dni roboczych.
3.Zmawiajacy nie dopuszcza asortymentu innego niz wymieniony w powszej tabeli.
4.0ferty naIeZy skladaé na formularzu oferty Zamawiajacego.
5.0ferta musi obejmowaé caloéé zaméwienia.
6.Umowa zawarta na okres 1 roku.
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1.Dostawa towaru okreélonego w opisie plzedmiotu zaméwienia odbywaé sie sukcesywnie, na koszt
Wykonawcy, w fabrycznych opakowaniach. towar wniesiony do pomieszczenia wskazanego przez
Zamawiajacego.
2.Zaméwienie bedzie realizowane p0 zgloszeniu przez Zamawiajacego e-mailem Iub telefonicznie, z
podaniem rodzaju i iloéci towaru, w terminie do 3 dni roboczych.
3.Zmawiajacy nie dopuszcza asortymentu innego niz wymieniony w powszej tabeli.
4.0ferty naIeZy skladaé na formularzu oferty Zamawiajacego.
5.0ferta musi obejmowaé caloéé zaméwienia.
6.Umowa zawarta na okres 1 roku.
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ZALACZNIK NR 3 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

,,Dostawa materialéw biurowych”
Postepowanie NR SINZI2022

Oéwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu
niespemienia warunkéw w szczegélnoSci:

1. Firma, ktOra reprezentujemy nie wyrzadzi’la szkody, nie wykonujac zaméwienia Iub wykonujac je
nienaleZycie, a szkoda ta zostaJa stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnilo sie w okresie 3
lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy nie otwarto Iikwidacji, ani nie og’loszono upadbéci,
zwyjatkiem sytuacji, gdy po ogtoszeniu upadioéci dosz+o do zawarcia ukIadu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu. jeZeli ukJad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadJego.
Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op’rat Iub sk’tadek na ubezpieczenia
spo+eczne Iub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia,
odroczenia, rozloZenia na raty zaleg+ych piatnoéci Iub wstrzymania w cabéci wykonania
decyzji w¥aéciwego organu.
Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zosta’ry prawomocnie skazane za przestepstwo
popeJnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia. przestepstwo przeciwko prawom
oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Iub inne przestepstwo popemione w celu osiagniecia
korzyéci majatkowych. a tak2e za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udziatu w zorganizowanej
grupie albo zwiazku majqcych na celu popemienie przestepstwa Iub przestepstwa skarbowego
W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy Sad nie orzek’r zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepisbw o odpowiedzialnoSci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groZba
kary.
Nie jestesmy powiazani kapitaltowo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spéfice, jako wspélnik spéiki cywilnej Iub spoJki osobowej;
b) pelnieniu funkcji czionka organu nadzorczego Iub zarzqdzajacego, prokurenta, pelnomocnika.

.................... , dnia .........05.2022 r.
(upeinomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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(upeinomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

OSWIADCZENIE
o speinieniu warunkéw udziaIu w postepowaniu

Nawiazujac do ogIoszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

,,Dostawa materialéw biurowych”
Postgpowanie NR 5INZ/2022

ll. Warunki udzialu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam, 2e spemiam Warunki udzia1u w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreélonej dzia%a|no$ci zawodowej.

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

Miejsce i data 05.2022
podpis osoby losébl upowaZnionej/nych
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3) zdolnosci technicznej lub zawodowej.

Miejsce i data 05.2022
podpis osoby losébl upowaZnionej/nych
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Umowa Nr 5/NZ/2022 - Projekt

diu r. w Koiobrzegu pomiedzy:
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedziainoéciq z siedzibq
w Koiobrzegu, ul. Artyleryjska 3. Wpisana do rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Koszalinie IX Wydziai Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000169262 Kapitai zakiadowy: 61
928 000 PLN. NIP:671-OO-12-257; REGON:330263149,
ktérq reprezentuje:

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwany dalej Zamawiajqcym,

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

....................................................... . .. ... wpisanego do Rejestru Przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy ...................... pod numerem KRS ............... Kapitai zakiadowy'.

.PLN./ PESEL...................
NIP...........................,REGON ..........;.......................

zwanym dalej Wykonawca,

zostaia zawarta umowa nastepujacej treéci:

§ 1.
Wykonawca sprzedaje a Zamawiajacy nabywa dostawe materiaiéw biurowych w rodzajach i iloéciach
okreélonych w ofercie Wykonawcy z dnia ................... Ktéra stanowi zai. nr 1 do Umowy .

§ 2.
1. Towar wymieniony w § 1 nabywany bedzie przez Zamawiajacego w okresie 1 roku od dnia zawarcia

umowy.
2. Dostawy towaru odbywaé sie beda sukcesywnie po pisemnym zgioszeniu przez Zamawiajqcego ( e-mail)

zapotrzebowania, tj. rodzaju i i|o$ci towaru.
3. Wykonawca zrealizuje zgioszonq dostawe w terminie 3 dni roboczxch od dnia zgioszenia

zapotrzebowania, o ktorym mowa w pkt 2.
4. Przedmiot umowy realizowany bedzie sukcesywnie w okresie jej trwania. iloéci wymienione

w Zaiaczniku nr 1 niniejszej Umowy nie sq iloSciami do realizacji , lecz stanowia prognoze Sredniego
zapotrzebowania Zamawiajacego.

5. W przypadku wystapienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie dokonaé wymiany
towaru w terminie okreélonym w warunkach gwarancji. .

6. Zamawiajacy moZe odstapié od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzymuje termindw dostawy
lub gdy gwarant albo dajacy rekojmie nie wykonuje swoich obowiazkow.

§ 3.
1. Dokumentem potwierdzajacym dostawe uzgodnionej partii towaru bode} faktury VAT Wykonawcy

zawierajace szczegéiowe zestawienie dostarczonego towaru - dostarczane wraz z partiq towaru.
2. Do koordynacji caioéci spraw zwiazanych z niniejsza umowa Zamawiajqcy wyznacza

...e-mail ...........................................
3. Do koordynacji caioéci spraw zwiazanych z niniejsza umowa Wykonawca wyznacza

.. e—mali
§4.

1. Za wykonanie pizedmiotu umowy okreélonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma maksymalne
wynagrodzenie w kwocie .................. + podatek od towaréw i usiug VAT = .............. (siownie :

.) zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia .......................... ktOra stanowi
zaiacznik”nr 1 do niniejszej umowy.

2. Faktury VAT Wykonawcy, o ktérych mowa w § 3 pkt. 1 bedq dla Zamawiajacego podstawa do
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zawierajace szczegéiowe zestawienie dostarczonego towaru - dostarczane wraz z partiq towaru.
2. Do koordynacji caioéci spraw zwiazanych z niniejsza umowa Zamawiajqcy wyznacza

...e-mail ...........................................
3. Do koordynacji caioéci spraw zwiazanych z niniejsza umowa Wykonawca wyznacza

.. e—mali
§4.

1. Za wykonanie pizedmiotu umowy okreélonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma maksymalne
wynagrodzenie w kwocie .................. + podatek od towaréw i usiug VAT = .............. (siownie :

.) zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia .......................... ktOra stanowi
zaiacznik”nr 1 do niniejszej umowy.

2. Faktury VAT Wykonawcy, o ktérych mowa w § 3 pkt. 1 bedq dla Zamawiajacego podstawa do
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dokonywania pTatnoéci za dostarczona partie towaru.
3. KaZdorazowo zapIata naleZnoéci nastapi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie

do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiajacego.
Za date zapTaty naleZnoéci uwaZa sie, date wys+ania przelewu bankowego przez Zamawiajqcego.
Zamawiajqcy jest pTatnikiem VAT i upowaZnia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez podpisu
upowaZnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6. Za zw+oke w zap+acie naIeZnosci wynikajacej z faktury Wykonawca jest uprawniony do 2adania zapiaty
odsetek, w wysokoéci odsetek ustawowych.

91
:5

§ 5.
1. Strony zastrzegaja kary umowne naliczane od calego wynagrodzenia umownego brutto, okreélonego

w § 4 pkt. 1 i nazywanego niZej "wynagrodzeniem", w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:
Wykonawca zapTaci Zamawiajqcemu kare umowna:

a) za opéinienie w wykonanie dostaw okreélonych w § 2 ust. 3 przedmiotu umowy - w wysokoéci
2% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 4 ust. 1 2a kazda rozpoczeta dobe opéZnienia,

b) za odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn zaIeZnych od Wykonawcy - w
wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 4 ust. 1

1.2. Zamawiajacy zapiaci Wykonawcy kare umowna za odstqpienie od umowy z przyczyn zaleZnych od
Zamawiajacego - w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 4 ust. 1.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogOlnych, o
ile wartoéo zastlze20nych kar nie pokrywa wartoéci szkody, a takZe w przypadkach dla ktérych kar
umownych nie zastrzeZono.

3 Wykonawca wyraZa zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleZnoéci
przysTugujacych Wykonawcy z realizacji niniejszej umowy .

4. Laczna wysokoéé kar umownych nie m02e przekroczyc poiowy wartoéci wynagrodzenia brutto
okreSlonego w § 4 ust. 1. umowy

§ 6.
Ewentualne spory, ktore mogq wyniknqé na tle wykonania postanowien umowy strony podejma sie
rozstrzygnaé polubownie. W razie braku moZliwoSci polubownego rozwiqzania sporéw, beda one
rozstrzygane przez Sad Gospodarczy wlaéciwy dla Zamawiajacego.

§7.
Wszelkie zmiany lub uzupeinienia do umowy mogq nastapié w formie aneksu do umowy, pod rygorem
niewaZnoSci.

§8.
W sprawach nie uregulowanych maja zastosowania postanowienia kodeksu cywilnego.

§9.
Umowe niniejszq sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym: 1 egzemplarz dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zagcznik:
1. Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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