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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3, 78—100 Koiobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej zaméwienia sektorowego

nie przekraczajqcej kwoty 431,000.00 euro.

1_ Nazwa postepowania: DOSTAWA

,,Dostawa szafek do poboru prébek dla TEG”

Numer postgpowania: 1ITEG [2022

2_ specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

Imie i nazwisko: Janusz Kubek Data — 22.06.2022 r.
’2

Podpis: WW fl {WC
/ /

3_ specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii pozgledem technicznym:

lmie i nazwisko: Marek Zieniuk —- Kierownik Dziaiu TEG Dnia — 22.06.2022 r.
I\

Podpis: \ W .

4_ specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwier ii:

imig i nazwisko: Iwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy Dnia - flawr.

Podpis:

5, specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: V (
+7 / / '1

lmie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski - Radca Prawny r11 Dnia {11.475219}. it
Podpis: Podpis: [yfl

6_ specyfikacje warunkéw zamévy'bflafiéhwierdzii:
lmle i nazwisko: Pawei HryciOw — Prezes ZarzgfiLtmilAfiéfiua — ................... r.

Podpis: MW" 59- Z Rayybrzegu

‘\
Paweffiddly
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Czeéé | SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1: ZAMA WIAJA CY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" SpéJka z ograniczona odpowiedzialnoécia,

uI. Artyleryjska 3, 78-100 Ko10brzeg. wojewédztwo zachodniopomorskie,
REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego,: www.big.mwik.ko|obrzeg.2l
Ogioszenie o wszczeciu postepowania zostaio zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajacego.

—
\—

I
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Rozdziaf 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zamdwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zaméwien przez MVWK Sp. z o. o. w Ko’lobrzegu - Zalacznik nr 1 do Uchwa’ry Nr
134/2019 Zarzadu Sdki MVWK Sp. z 0.0. w Kolobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
,,Dostawa szafek do poboru probek dla TEG”
Postepowanie nr 1ITEGI2022

Rozdzial 4: INFORMACJE OGO'LNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupeInienia i wyjasnienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé
charakter pisemny, faksu lub forme elektronicznq. Przed terminem skladania ofert Mkonawcy winni
zapoznaé sie z treécia ewentualnych odpowiedzi Iub wyjaénien albo innymi wprowadzonymi
zmianami. Za zapoznanie sie z caloScia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sklada sie w formie pisemnej.
2. Pe’momocnictwo do podpisania ofem winno byé ddaczone do oferty, o ile nie wynika

z innych dokumentéw za1aczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dziatalnoéci gospodarczej). Petnomocnictwo winno byé dmaczone w oryginale lub
kopii poswiadczonej notarialnie, bald: przez jego wystawce.

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

,,Dostawa szafek do poboru probek dla TEG”
Postepowanie nr ITEGI2022

NIE OTWIERAC PRZED .....Q . ..O7.2022 r. do GODZ. 14.00

4. Wykonawca m02e wprowadzié zmiany Iub wycofaé zIoZona oferte przed uplywem terminu
sk+adania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeIi Wykonawca
nie pOZniej niz w terminie skladania ofert zastrzegh 2e nie moga one byé udostepniane.

Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé cabsci zaméwienia, Oferty z1oZone jako czeéciowe nie beda waZne.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajqcy nie dopuszcza moZliwoéci z+oZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreSlony w SWZ
sposéb wykonania zamowienia (oferty wariantowej).
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Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktOrzy spemiaja nastepujace warunki

dotyczace:
a) posiadania uprawnier‘l do wykonywania okreélonej dzia1a|no$ci Iub czynnoéci, jeZeli ustawy

nak1adaja obowiazek posiadania takich uprawnieh,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjaitem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

RozdziaI 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONA WCY WCELU POTWIERDZENIA SPEILNIENIA WARUNKOW UDZIAtU WPOSTEPOWANIU:
1. Wykonawca za+aczy nastepujace dokumenty potwierdzajace spemienie warunkdw udziaJu

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
1.1. Formularz oferty - zatacznik nr 1 do SWZ.
1.2. Podpisany Szczegollowy opis przedmiotu zaméwienia - za1qcznik nr 2 do SWZ.
1.3. Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoéci

gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajace, 2e zakres jego dzialalnoéci odpowiada profilowi zaméwienia, a tak2e
wskazujace osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy — wystawiony nie wczeéniej
niz 6 miesiecy przed up{ywem terminu skladania ofert.

1.4. Podpisane OSwiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania —
zatacznik nr 3 do SWZ.

1.5. Podpisane OSwiadczenie o sytuacji Wykonawcy - za1acznik nr 4 do SWZ.
1.6. Za+aczenie kompletu dokumentéw urzqdzenia
2. Zamawiajacy za2ada przedstawienia oryginam 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 méglr sprawdzié jej prawdziwoéci
w inny sposob.

3. Zamawiajqcy moZe wezwac Wykonawcéw. ktérzy w wyznaczonym terminie nie zloZyIi dokumentéw
potwierdzajacych spelnienie warunkéw udziam w postepowaniu, do uzupemienia tych
dokumentow w okreélonym terminie.

Rozdziai 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPCLNIE:
Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Gene winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja zaméwienia. w tym

dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca bode} prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towardw i usJug zgodna z ustawa

o podatku VAT i podatku akcyzowym.

Rozdziai 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty spemiajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji z¥oZone przez Wykonawcéw
nie podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wed’lug poniZszych kryteriéw i wag:

Cena oferty — 100%

W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji koncowej 1 pkt.

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

Rozdziat 13: WADIUM
Nie dotyczy.

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiazania Wykonawcy zioZona Oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z upiywem terminu skiadania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:
Miejsce: PocztalPunkt Obsiugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji" Sp. z o. 0.
ul. Artyleryjska 3 78-100 Kotobrzeg.
Termin: Ofert nalez zioz 6 do dnia
Oferty zioZone po terminie zostana Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozdzial16: 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 zostaiy uszkodzone, wycofane lub zamienione.
2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego

czionkowie Komisji dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnosci z warunkami
okreélonymi opisie przedmiotu zaméwienia i specyfikacji warunkéw zaméwienia.

3. lnformacje z otwarcia ofert Zamawiajqcy zamieszcza na stronie BIP.
4. Oferta Wykonawcy, ktéry zostanie niedopuszczony lub wykiuczony z postepowania, nie bedzie

rozpatrywana.
5. Oferta zostanie odrzucona, jeZeIi:

a) nie jest zgodna z treéciq SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu, o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zostata podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej zioZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

Rozdzial 17: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawca/ami,

ktérzy zioZyli oferte/y.
2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktérzy zioZyli oferty w niniejszym postepowaniu do zioZenia

ofert dodatkowych Iub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

Rozdzial 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktOrego oferta bedzie pIzedstawiaia

najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
2. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwiocznie Wykonawcéw, ktéIzy ubiegali sie

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

Rozdzial 19: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:
1. Zamawiajqcy moZe uniewaZnié postepowanie. bez podania przyczyn. na kaZdym etapie

postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemoZliwiajaca zawarcie waZnej umowy.
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3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia r6wnocze$nie
wszystkich Wykonawcow, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia.

Rozdzial 20: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca moZe zwrocié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajqcy jest obowiazany niezwtocznie udzielic wyjaSnien, jednak nie dniej niz
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofelt. pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wptynat do Zamawiajqcego nie pOZniej niz do godz.15.00
w dniu, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

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

3. Zamawiajacy moZe w kaZdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowac
treSé 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 — Janusz Kubek tel. + 48 883 045 009.
e-mail: przetarqi@mwik.kolobrzq,

5. OSwiadczenia. wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemnielfakseml. OSwiadczenia. wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomoca telefaksu uwaZa sie za ztoZone w terminie, jeZeIi ich treéé dotarta do adresata przed
uptywem terminu.

6. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przestanie
dotaczonego do wiadomoéci zeskanowanego Qisma w formacie PDF. podpisanego przez osobe
upowaZniona do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzial 21: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCYZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zostaty okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przekazania

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

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zloZono tylko jedna oferte.
4. 0 miejscu i doktadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy powiadomi niezwtocznie wybranego

Wykonawce.

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

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

2. Odwolanie plzystuguje wytacznie wobec czynnoSci opisu sposobu dokonywania oceny spelnienia
warunkow udziatu w postepowaniu.

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

4. Wniesienie odwolania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwotanie wnosi sie wytacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do
Prezesa Zarzadu Spotki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spétki z ograniczona
odpowiedzialnoéciq w Kotobrzegu.

5. Odwotanie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoSé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej
zarzuca sie niezgodnosc z przepisami Procedury. zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutéw,
okreélaé Zadanie oraz wskazywaé okolicznoSci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwotania.

6. Odwotanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienie do Zamawiajajcego.
7. Rozpatrujac odwotanie Prezes Zarzadu Spétki moZe je uwzglednié lub odlzucié.
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8. Informacje o odrzuceniu odwotania Zamawiajacy przesyla Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.

9. 0d decyzji Prezesa Zarzadu SpCflki rozstrzygajacej odwdanie nie przys+ugujq dalsze érodki
odwo’lawcze.

Rozdzial 23: OGILOSZENIE WYNIKOWPOSTEPOWANIA:
1. Niezwiocznie po rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktéry zloZyJ oferte, zostanie

zawiadomiony (e-mail) 0 dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy
lub o uniewaZnieniu postepowania, 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

dnia 07.2022 r

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

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

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja”
SpéJka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

uI. Artyleryjska 3
78-100 Kolobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujac do og’toszenia o rozpoczeciu postepowania na:
,,Dostawa szafek do poboru probek dla TEG”
Postepowanie nr 1ITEGI2022

1. Oferujemy realizacje, przedmiotu zaméwienia w iloéci. okreélonej w szczegmowym opisie

zaméwienia za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

.................................. zl netto + VAT = z! brutto

(smwnle)

Okres gwarancji ...........................................................................................................

Nazwa ltyp/ producent.....................................................................................................

Termin wykonania dostawy do dnia

2. OSwiadczamy. 2e zapoznaliémy sie ze specyfikacja warunkéw zaméwienia i uznajemy sie za

zwiazanych z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.

3. Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu

zaméwienia
4. 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.

Zaiacznikami do niniejszej oferty sa:

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

podpis osoby /osébl upowaZnionej
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Zalacznik Nr 2 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA

,,Dostawa szafek do poboru prébek dla TEG.”

1. Opis przedmiotu dostawy:

Szafka typu BORNUO — 20 szt. nadziemna, mrozoodporna szafka do pobierania prébek wody
bezpoérednio z sieci wodociqgowej. Szafka pdaczona ze studzienka wykonanq ze spienionego
polipropylenu, ktéra zapewnia ogrzewanie jej wnetrza energiq cieplnq z gruntu pobZonego poniZej strefy
zamarzania. Wnettze szafki wy#oZone os’mnq z blachy nierdzewnej, ktora chroni przed dzia¥aniem p’tomienia
w czasie sterylizowania koricéwki (wylewki) zaworu lub kurka.

Szafka typu BORNE 15 — 5 szt. z niezaleZnym punktem pobierania prébek wody bezpoérednio z sieci
wodociagowej oraz moZIiwoScia montaZu wodomierza i zaworu czerpalnego. Szafl<a poiaczona,
zintegrowana ze studzienka wykonana ze spienionego polipropylenu ktéra zapewnia ogrzewanie jej wnetrza
energia cieplna z gruntu. Wnetrze szafki woZone oslona z blachy nierdzewnej, ktéra chroni przed
dziataniem momienia w czasie sterylizowania koncowki (wylewki) zaworu Iub kurka.

2. Parametry techniczne:

- izolowana nadziemna szafa wykonana z tworzywa sztucznego
- korek izolacyjny ze spienionego PE
- podziemna studzienka ze spienionego PP
- kluczyk do zamykania szafl<i
- zawor lub kurek 3/8" 2 wylewka dostosowana do opalania
- z+aczka zaciskowa do rury PE DN25mm

3. Pozosta%e warunki dostawy urzadzenia:

- gwarancja minimum 24 m-ce
- do oferty naleZy za’laczyé karte katalogowa
- dostawa na koszt oferenta w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
- termin pJatnoéci 30 dni, przelewem, po otrzymaniu faktury VAT.



- SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Postepowanie nr 1ITEGI2022 Strona: 9/14

Zalqcznik nr 3 do SWZ

............................ dnia .........07.2022 r.

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Nawiazujqc do og¥oszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

,,Dostawa szafek do poboru prébek dla TEG”
Postepowanie nr 1ITEGI2022

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

1.

2.

Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzadzila szkody. nie wykonujac zaméwienia Iub
wykonujqc je nienaleZycie,
W stosunku do Firmy, ktOra reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogloszono
upad’toSci, z wyjatkiem sytuacji, gdy po og’toszeniu upacfloéci dosz{o do zawarcia ukiadu
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli ukiad ten nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego.
Firma, ktOra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, opIat lub sk¥adek na
ubezpieczenia spmeczne Iub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roz!oZenia na raty zaleg’rych platnosci lub wstrzymania
w caloéci wykonania decyzji wiaéciwego organu.
Osoby okreélone w art. 24 ust‘ 1 pkt. 4) do 8 nie zosta+y prawomocnie skazane za
przestepstwo popelnione w zwiqzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia,
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa. przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popeInione w celu osiqgniecia kotzyéci majatkowych,
a tak2e za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
zwiazku majacych na celu popeJnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego
W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy Sad nie orzek’; zakazu ubiegania sis,-
o zaméwienia na podstawie przepisow o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny
zabronione pod groq kary.
Nie jesteémy powiazani kapitabwo lub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnoéci na:

8) uczestniczeniu w spéice, jako wspélnik spo+ki cywilnej lub spo’rki osobowej;
b) pe+nieniu funkcji cz+onka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,

pe+nomocnika.

.................... , dnia 07 2022 r.

... "'(up'e'iaaaaeaaaay' 'bé'e'ciét'a'wiéiéi Wy'iéafiévv'éyj

f/
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

................ dnia ......07.2022 r.
peIna nazwa wykonawcy

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Nawiazujac do ogmszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

,,Dostawa szafek do poboru prébek dla TEG”
Postepowanie nr 1ITEGI2022
Zgodnie z wymogami okreSIonymi, oéwiadczam, co nastepuje:

Warunki udziaIu w postepowaniu

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

2. OSwiadczam, 2e spemiam Warunki udzia’tu w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji Iub uprawnier‘l do prowadzenia okreélonej dziaialnosci zawodowej,

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

Miejsce 1 data 07.2022 r.
podpis osoby loséb/ upowaZnionej/nych
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Umowa nr 1ITEGI2022

diu .....2022 r. w KoIobrzegu pomiedzy

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spélka z 0.0. w KoIobrzegu (NIP: 671-00-12-257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedziba w KoIobrzegu przy ul. Arteryjskiej 3. ktOrq reprezentuje

PaweI Hryciéw - Prezes Zarzqdu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym,

a:

zwanym w tekScie Wykonawca i reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia zgodnie z procedura udzielania zaméwieh
przez MVIfiK Spoika 20.0. W KoIobrzegu (UchwaIa 134/2019 Zarzadu Spéiki MVIfiK 204.12.2019)
zostaIa zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa dostawa szafek do poboru prébek dla TEG

okreélona w Szczegéiowym opisie zaméwienia, kt6ry stanowi zaIacznik nr1 do umowy.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Zamawiajacego w terminie do dnia ............2022 r.

§ 2
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwote: ........ 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:
a) ze strony Zamawiajacego jest kier. Dz. TEG p. Marek Zieniuk e— mail: ..............
b) 2e strony Wykonawcy jest: . ..e—-mail:.

2. Osoby wymienione w ust. 1 sq uprawnione do uzgaaanIa form I metod wykonywania przedmiotu
umowy, udzielania niezbednych wyjaénieI‘I i Informacji koniecznych do prawidIowego wykonywania
pIzedmiotu umowy.

3. Wszystkie doreczenia I wezwania skierowane do stron umowy uznaje sie za prawidIowo
i skutecznie dokonane, jeZelI beda dokonane w jednym z miejsc wymienionych nIZej:
a) w siedzibie Wykonawcy,
b) w siedzibie Zamawiajacego.
c) w formie pisemnej, e-maiI.

§ 4
1. Strony ustaIaja, 2e zapIata za wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeZeniem ust 2, bedzie sie

odbywaIa jednorazowo faktura po odbiorze potwierdzonym protokoiem odbioru podpisanym przez
obie strony.

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

3. Bezusterkowy protokéI odbioru dostawy, podpisany przez obie strony, bedzie podstawa do
dokonania pIatnosci.

§ 5
Obowiazki Wykonawcy:
1. Dostawa urzadzenia do siedziby Zamawiajqcego uI. Artyleryjska 3, 78-100 KoIobrzeg.
2. Zaiaczenie kompletu dokumentéw urzadzenia.
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§6
1. Strony ustalaja, 2e przedmiotem odbioru jest dostawa okreélona w szczegdowym opisie

zaméwienia - zalaczniki nr 1 do umowy.
2. Wykonawca dokona zg1oszenia gotowoéci do odbioru, przekazujac jednoczeSnie Zamawiajacemu

komplet dokumentéw odbiorowych w tym w szczegélnoéci:
a) certyfikat. DTR, schematy pod’laczen,
b) gwarancje na przedmiot umowy,
c) instrukcje obslugi wjezyku polskim, niezbedne dla prawidIowego uZytkowania i obslugi.

3. Z czynnoéci dostawy przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protoko+ odbioru zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesiecy od
dnia wykonanie dostawy przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytu+u gwarancji za wady fizyczne zmniejszajqce wartoéé
uZytkowq, techniczna dostarczonego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiqzany do bezp1atnego usuwania zaistniaiych
wad i usterek w terminie 7 dni od momentu ich noszenia.

4. Za moment zgioszenia usterki/wady uwaZa sie dzien wysiania: e-mail, do Wykonawcy
5. Naprawa w okresie trwania gwarancji wyd1u2y okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich

naprawy.
§ 8

1. Strony postanawiaja kary umowne, ktbre beda naliczane w nastepujacych wypadkach
i wysokoéciach:

a) za zw10ke w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie 2 § 1 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokoéci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 2a kazda
rozpoczeta dobe zw+oki,

b) za zwloke w usunieciu usterek (wad) stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kaZda rozpoczeta dobe zw10pki
Iiczona od dnia wyznaczonego na usuniecie usterki. zgodnie z § 7 ust. 3 niniejszej umowy,

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

2.Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupe’miajacego na zasadach
ogélnych, o ile wartoéé zastrzeZonych kar nie pokrywa wysokoéci szkody, a takZe w przypadkach
zawinionych przez druga strone, dla ktérych kar umownych nie zastrzeZono.

3.Wykonawca wyraZa zgode na potracenie ptzez Zamawiajacego kar umownych, z faktur
wystawianych przez Wykonawce.

4.Laczna wartosc kar umownych nie moZe przekroczyc po+owy wynagrodzenia umownego brutto.

§ 9
1. Zamawiajacemu przys’mguje prawo, bez ponoszenia kosztdw kar umownych, do odstapienia od

umowy, gdy:
a) wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, 2e wykonanie przedmiotu umowy nie IeZy

w interesie Zamawiajacego, czego nie moZna by10 przewidzieé w chwili zawarcia umowy,
b) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy Iub jego

znacznej czeéci.
c) Wykonawca nie wykonai dostawy w terminie okreélonym w§ 1 ust. 2.
d) Wykonawca realizuje dostawe przewidziana niniejsza umowa niezgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy.
2. Wykonawcy przysiuguje prawo odstapienia od umowy. bez ponoszenia kosztéw, jeZeli

Zamawiajacy:
a) odmawia odbioru Iub odmawia podpisania protokoiu odbioru, bez wskazania uzasadnionej
przyczyny,
b) nie wywiqzuje sie z obowiazku zaplaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie

jednego miesiaca od up+ywu terminu na zap+ate faktury, okreslonego w niniejszej umowie.
3. OSwiadczenie o odstqpieniu od umowy naIeZy z1o2yc drugiej stronie w formie pisemnej pod

rygorem niewaZnoéci - oSwiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie.
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§ 10
1. Zmiana ktéregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyraZonej na piémie w

formie aneksu do umowy pod rygorem niewaZnoSci z zastrzeZeniem ust 2.
2. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub przedstawiciela Zamawiajacego nie wymaga zmiany

umowy pod warunkiem zachowania pisemnej formy powiadomienia.

§11
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania maja w+a$ciwe przepisy

Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynik’te ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny w1a$ciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

§ 12
Umowe sporzadzono w 2-ch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca.
a 2 egz. otrzymuje Zamawiajacy.

Zalgcznik do umowz:

1. Szczegélowy opis zaméwienia
2. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zacznik nr 1 do umowy

SZCZEGétOWY OPIS ZAMoWIENIA

,,Dostawa szafek do poboru prébek dla TEG.”

1. Opis przedmiotu dostawy:

Szafl<a typu BORNUO - 20 szt. nadziemna, mrozoodporna szafl<a do pobierania prébek wody
bezpoérednio z sieci wodociagowej. Szafka poiqczona ze studzienka wykonana ze spienionego
polipropylenu, ktora zapewnia ogrzewanie jej wnetrza energiq cieplna z gruntu poioZonego poniZej
strefy zamarzania. Wnetrze szafki wyioZone osiona z blachy nierdzewnej, ktéra chroni przed
dziaianiem piomienia w czasie sterylizowania koncowki (wylewki) zaworu Iub kurka.

Szafka typu BORNE 15 — 5 szt. z niezaleZnym punktem pobierania prébek wody bezpoérednio z
sieci wodociqgowej oraz moZiiwoScia montaZu wodomierza i zaworu czerpalnego. Szafka poiaczona,
zintegrowana ze studzienka wykonana ze spienionego polipropylenu ktéra zapewnia ogrzewanie jej
wnetrza energia cieplna z gruntu. Wnetrze szafl<i wyioZone osiona z blachy nierdzewnej, ktéra chroni
przed dziaianiem piomienia w czasie sterylizowania koricéwki (wylewki) zaworu lub kurka.

2. Parametry techniczne:

- izolowana nadziemna szafa wykonana z tworzywa sztucznego
- korek izolacyjny ze spienionego PE
- podziemna studzienka ze spienionego PP
- kluczyk do zamykania szafki
- zawor Iub kurek 3/8” 2 wylewka dostosowana do opalania
- ziaczka zaciskowa do rury PE DN25mm

3. Pozostaie warunki dostawy urzadzenia:

- gwarancja minimum 24 m-ce
- do oferty naIeZy zaiaczyé karte katalogowa
- dostawa na koszt oferenta w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
— termin piatnoéci 30 dni, przelewem, po otrzymaniu faktury VAT.


