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,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3. 78-100 Koiobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKC'JW ZAMOWIENIA

Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej

nie przekraczajacej kwoty 431.000 euro.

1. Nazwa postepowania: Dostawa

,,Dostawa posiikéw regeneracyjnych w sioikach oraz konserw miesnych”
Postepowanie nr ZINE/2022

Numer postqpowania: 2INBI2022

2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

lmie i nazwisko: Janusz Kubek Data - 19.09.2022. r.

Podpis: @220, W
3. specyfikacje warunkéw zamévfienia zatwierdzii pod wzgiedem technicznym:

Imie i nazwisko: Robert Starodub - St. Sp. dziaiu ”B // Dnia — 19.09.2022 r.

Podpis: /,

4. specyfikacje warunkéw zfihfiwienia zatwierdzii:

imie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy D ' . r.

Podpis: (

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatWfiii:

lmie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski - Radca Prawny Dnia - r.

Podpis:

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: ‘ A “9.. a

Imie i nazwisko: Pawei Hryciéw — Prezes Zarzadtim FZFS Z “ZABTF -5, V["' r
Podpis: MWiK Sp. z 0.0. brzegu

integralnq czeéé niniejszej SWZ stanowiq wzory dokumentéwlzaiqcznikéw:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1: ZAMA WIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spaka z ograniczonq odpowiedzialnoécia,

ul. Artyleryjska 3, 78-100 KoIobrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
Tel./Fax. + 48 94 35 232-92, REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego; www.bip.mwik.kolobrzeg.gl
Ogloszenie o wszczeciu postepowania zosta’to zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajacego.
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Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Zebranie ofert

Postepowanie o udzielenie powy2$zego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zaméwier‘n przez MVWK Sp. z o. o. w Kdobrzegu - Za+acznik nr 1 do Uchwa’ty Nr
134/2019 Zarzadu Spdki MWIK Sp. z 0.0. w Kobbrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
Dostawa posilkéw regeneracyjnych w sloikach oraz konserw miqsnych”
Postepowanie nr 2INBI2022

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé charakter
pisemny, lub forme elektroniczna. Przed terminem skJadania ofert Mkonawcy winni zapoznac sie z
treScia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaénier‘n albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie
sie z ca1oécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte skiada sie, pod rygorem niewaZnoSci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie wyraZa zgody
na ztoZenie oferty w postaci elektronicznej.

2. Peinomocnictwo do podpisania ofem winno byé dolaczone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentéw zalaczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaSwiadczenia o wpisie do
ewidencji dziaJalnoSci gospodarczej). Peinomocnictwo winno byé ddaczone w oryginale lub kopii
poéwiadczonej notarialnie, badz’ ptzez jego wystawce.

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

,,Dostawa positkéw regeneracyjnych w sloikach oraz konserw miesnych”
. Postepowan' nr ZINE/2022

NIE OTWIERAC PRZED "2. .......09.2022 r. do GODZ. 14.00

4. Wykonawca moZe wprowadzic’: zmiany lub wycofaé 21020na oferte przed up1ywem terminu
skiadania ofert.

Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowac caioéci zaméwienia, Oferty zJoZone jako czeSciowe nie beda waZne.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza moZIiwoSci zJo2enia oferty przewidujacej odmienny niz okreSlony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
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Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia mogq ubiegac sie Wykonawcy, ktOrzy speiniaja nastepujqce warunki
dotyczace:
a) posiadania uprawniei‘i do wykonywania okreSIonej dziaialnoéci Iub czynnoéci, jeZeli ustawy

nakiadaja obowiazek posiadania takich uprawnien,
b) posiadania wiedzy i doswiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONA WCY WCELU POTWIERDZENIA SPEtNIENIA WARUNKOW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:

1. Wykonawca zaiaczy nastepujace dokumenty potwierdzajace speinienie warunkéw udziaiu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

1.1. Formularz oferty — zaiacznik nr 1 do SWZ.
1.2. Podpisany Szczegoiowy opis przedmiotu zaméwienia - zaiacznik nr 2 do SWZ.
1.3. Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaialnosci

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

1.4. Podpisane OSwiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania — zaiacznik
nr 3 do SVVZ.

1.5. Podpisane Oéwiadczenie o sytuacji Wykonawcy - zaiacznik nr 4 do SWZ.
1.6. Zaiqczenie kompietu dokumentow
2. Zamawiajacy zaZada przedstawienia oryginaiu lub notariainie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy.

gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczyteina lub bedzie budzic
watpliwoSci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie magi sprawdzié jej prawdziwoéci
w inny sposéb.

3. Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zioZyli dokumentéw
potwierdzajacych speinienie warunkéw udziaiu w postepowaniu, do uzupeinienia tych
dokumentéw w okreélonym terminie.

Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:

Wykonawcy mogq wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Gene winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja zaméwienia, w tym
dostarczenia przedmiotu zamdwienia do siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towardw i usiug zgodna z ustawa

o podatku VAT i podatku akcyzowym.

Rozdzial 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty speiniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zi020ne przez Wykonawcéw nie
podlegajacych wykluczeniu, beds! oceniane wediug poniZszych kryteriéw i wag:
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Cena oferty — 100%

W tym kryterium oferta moZe uzyskac max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji kor‘Icowej 1 pkt.

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

Rozdziai 13: WADIUM
Nie dotyczy.

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania Wykonawcy zi020na oferta jest okreélony do dnia 28.10.2021 r. dni. Bieg terminu
rozpoczyna sie wraz z upiywem terminu skiadania ofert.

ROZDZIAl’. 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:
Miejsce: Poczta/ Punkt Obsiugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji” Sp. z o. 0. ul. Artyleryjska
3, 78-100 Koiobrzeg.
Termin: Ofert nalez zioz 6 do dnia "Z. .......
Oferty zioZone po terminie zostana Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozdzial 16: INFORMACJE OCENA OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego 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 zgodnoéci z warunkami
okreSIonymi opisie przedmiotu zaméwienia i specyfikacji warunkéw zaméwienia.

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

4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeIi:
a) nie jest zgodna z treécia SWZ;
b) nie jest zgodna z pIzepisami w oparciu. o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zostaia 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 wykonawcalami,

ktérzy zioZyli oferta/y.
2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktélzy zioZyIi oferty w niniejszym postepowaniu do zioZenia ofert

dodatkowych Iub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

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

biians z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
2. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwiocznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie

o udzielenie zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz jej
cene/wartoéé.
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Rozdzial 19: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:
1. Zamawiajqcy moZe uniewaZnié 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 informuje na adresie strony

internetowej Zamawiajqcego,: www.bi_p.mwik.kolobrzeQ.p|/Zam6wienia.

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

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwtocznie udzielic’: wyjaénien, jednak nie poz'niej m: 2
dni plzed uptywem terminu sktadania ofert. pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie treSci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wptynat do Zamawiajacego nie pozniej niz do godz.15.00
w dniu, w ktOrym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy jednoczeSnie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania 2rddla
zapytania.

3. Zamawiajacy moZe w kaZdym czasie. przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowaé treéé
specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposob modyfikacje umieszcza na stronie
internetowej BIP.

4. Osoba uprawnionq do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — Janusz Kubek tel. + 48 883 045 009.
e-mail: przetargi@mwik.kolobrzg.gl,

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

6. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przestanie dotaczonego
do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobe upowaZniona
do reprezentowania Wykonawcy Iub 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 krotszym niz 5 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Zamawiajacy mOZe zawrzeé umowe przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2, jeZeli

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia 2+020no tylko jedna oferte.
4. O 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
Zamawiajqcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia Iub zaniechania czynnoéci, do
ktOrej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie Procedury.

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

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

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

. Odwo+anie powinno wskazywaé zaskarZona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajqcego, ktérej zarzuca
sie niezgodnoéé z przepisami Procedury. zawieraé zwiezie przedstawienie zarzutbw, okreélaé
Zadanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwdania.
Odwolanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwdanie Prezes Zarzadu SpéJki moZeje uwzglednié lub odrzucié.
Informacje o odrzuceniu odwo+ania Zamawiajacy przesyfa Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
0d decyzji Prezesa Zarzadu Spcflki rozstrzygajacej odwo’tanie nie przysmgujq dalsze Srodki
odwoiawcze.

Rozdzial 23: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:

1. o rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktéry zioZy! oferte, zostanie zawiadomiony (e-mail)
0 dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy oraz uzasadnienia lub o
uniewaZnieniu postepowania.
Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zalqcznik nr 1 do SWZ

rdnia 09.2022 r.
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja”
Spaka z ograniczona odpowiedzialnoécia

uI. Artyleryjska 3
78-100 Ko’lobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujqc do ogIoszenia o postepowaniu na wykonanie:
,,Dostawa posilkéw regeneracyjnych w sloikach oraz konserw miesnych”
Postepowanie nr 2INBI2022
Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w specyfikacji warunkéw zaméwienia,
za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

.................................. z} netto + VAT = z! brutto
(slownie: ..................................................................................................................... )

l.p Nazwa Jednostka Iloié Cenajedn. Wartos'é Wartos’c'
miaty netto [zl] netto [zl] brutto [zl]

1 Fasola p0 bretofisku z kidbasq i szt. 1670
boczkiem — producent STOCZEK

2 Goiqbki w sosie pomidorowym - szt. 1670
producent STOCZEK

3 Flaki zamojskie- producent STOCZEK szt. 1670

4 Gulasz wegierski - producent STOCZEK szt. 1670

5 Konserwa —Gulasz angielski - producent szt. 1670
Krakus

6 Konserwa — Golonka wieprzowa- szt. 1670
producent Krakus

RAZEM X X X
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1. OSwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie z opisem przedmiotu zaméwienia i uznajemy sie za zwiazanych
z okreSIonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.

2. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiqzanych niniejsza oferta do dnia 20.10.2022.
3. Zadania objete przedmiotem zaméwienia zamierzamy wykonaé sami.
4. OSwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu

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

Zalqcznikami do niniejszej oferty sa:

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

podpis osoby losbb/ upowaZnionych
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zaiqcznik nr 2 do SWZ

l.p Nazwa Jednostka Ilos’é Cena jedn. Wartos’c’ Wartoié
miaty netto [zl] netto [zl] brutto [zl]

1 Fasola p0 bretofisku z kieibasa i szt. 1670
boczkiem — producent STOCZEK

2 Golqbki w sosie pomidorowym - szt. 1670
producent STOCZEK

3 Flaki zamojskie- producent STOCZEK szt. 1670

4 Gulasz w¢gierski - producent STOCZEK szt. 1670

5 Konserwa —Gu1asz angielski - producent szt. 1670
Krakus

6 Konserwa — Golonka wieprzowa- szt. 1670
producent Krakus

RAZEM X X X

1. Plzedmiotem zaméwienia sq posilki regeneracyjne w sioikach oraz konserwy miesne.
2. Posiiki w s+oikach nie mniejszych niz 500 g masy netto o zawartoéci kalorycznej powyZej 1000

kcal.
3. Dania gotowe wolne od MOM (miesa odkostnionego mechanicznie), barwnikéw, konserwantéw,

wzmacniaczy smaku (m.in. glutaminianu sodu).
4. Konserwa miesna o masie nie mniejszej niz 300 g netto i zawartoéci miesa min. 89%.
5. Dostawa do siedziby zamawiajacego na koszt dostawcy sukcesywnie w ciagu 5 dni od z{02enia

zaméwienia.
6. lloéci posilkéw sq iloéciami prognozowanymi i moga ulec zmniejszeniu Iub zwiekszeniu zgodnie z

potrzebami zamawiajacego.
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Zalacznik nr 3 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

,,Dostawa posilkéw regeneracyjnych w sIoikach oraz konserw miesnych”
Postepowanie nr 2INBI2022

Oéwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktOra reprezentujemy brakjest podstaw do wykluczenia
z powodu niespe’mienia warunkéw w szczegélnoéci:

1. Firma, ktOra reprezentujemy nie wyrzadziia szkody, nie wykonujac zaméwienia lub wykonujac je
nienalezycie, a szkoda ta zostaIa stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocni’to sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.
W stosunku do Firmy, ktOra reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogtoszono upadbéci,
zwyjatkiem sytuacji, gdy po ogtoszeniu upadJosci dosz¥o do zawarcia ukladu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeIi uk%ad ten nie przewiduje zaspokojenia wielzycieli
przez Iikwidacje majatku upad+ego.
Firma, ktOrq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op’lat lub skiadek na
ubezpieczenia spoJeczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roz+oZenia na raty zaleg&ych p’tatnOSCi Iub wstrzymania
w caloéci wykonania decyzji Maéciwego organu.
Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaw prawomocnie skazane za przestepstwo
popemione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko
prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Iub inne przestepstwo popeinione
w celu osiagniecia korzyéci majatkowych, a tak2e za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udziam w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu pope’mienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego
W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy Sad nie OI'ZGH zakazu ubiegania sie o zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groiba
kary.

.Nie jesteémy powiazani kapita¥owo lub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w space. jako wspélnik spaki cywilnej lub spo+ki osobowej;
b) pemieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,

petnomocnika.

.................... , dnia .............09 2022 r.
(upemomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zaiqcznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Dostawa posilkéw regeneracyjnych w sloikach oraz konserw miesnych”
Postepowanie nr ZINE/2022

Warunki udzialu w postepowaniu

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

2. Oéwiadczam, Ze spe’miam Warunki udzia’tu w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawnieh do prowadzenia okreSlonej dzia+alno$ci zawodowej.

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

.................... , dnia .......09 2022 r.
(upe’momocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Umowa 2/N 8/2022

diu ....2022 r. w Koiobrzegu pomiedzy:
,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedzialnoéciq
w Koiobrzegu, ul. Artyleryjska 3,
wpisana do rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydziai
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000169262 Kapitai zakiadowy: 61 928 000 PLN.
NIP:671-00-12-257; REGON:330263149,
ktéra reprezentuje:

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwany dalej Zamawiajqcym,
a

W wyniku postepowania o udzielenie powszego zamowienia prowadzone jest na zasadach
okreélonych Procedural udzielania zaméwien przez MVWK Sp. z o. o. w Koiobrzegu - Zaiacznik nr 1 do
Uchwaiy Nr 134/2019; Zarzadu Spéiki MWIK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu z dnia 04.12.2019... zostaia
zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§ 1.
Wykonawca sprzedaje a Zamawiajacy nabywa posiiki regeneracyjne w sioikach oraz konsenNy
miesne w rodzajach i iloéciach wyszczegélnionych w opisie przedmiotu zaméwienia, ktOry stanowi
zaiacznik nr 1 do umowy.

§ 2.
1. Posiiki okresione w § 1 dostarczone beda plzez Wykonawca na jego koszt w comiesiecznych

dostawach do 30 kaZdego miesiaca w iloéciach i asortymencie okreSionych w zaméwieniu
dostarczonym z pieciodniowym wyprzedzeniem przez Zamawiajacego dla Wykonawcy .

2. IIoSci posiikéw sa iloéciami prognozowanymi i moga ulec zmniejszeniu Iub zwiakszeniu zgodnie
z potrzebami Zamawiajacego, bez prawa do naliczania kar.

3. Posiiki dostarczone przez Wykonawca powinny miec minimum 70 % okresu waZnoSci ustalonego na
opakowaniu przez producenta. Okres ten liczony bedzie od daty dostarczenia posiikéw do miejsc
skiadowania Zamawiajacego.

4. Posiiki dostarczane beda przez Wykonawca do miejsc skiadowania wskazanych przez
Zamawiajacego.

§ 3.
1. Dokumentem potwierdzajacym dostawe towaru bedzie faktura Wykonawcy.
2. Do koordynacji caioéci spraw zwiazanych z niniejsza umowa Zamawiajacy wyznacza Specialiste ds.

bhp Robert Starodub tel. 94 354 62 43.
§4.

1. Wysokoéé wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 umowy wyniesie
maksymalnie ..... ,00 zi netto + VAT tj. ...... ,00 2| brutto (siownie: 21. 00/100),
zgodnie z oferta Wykonawcy, ktéra stanowi zaiacznik 2 do niniejszej umowy.

2. Faktura VAT Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy bedzie dla Zamawiajacego podstawa
do dokonywania piatnoéci za przedmiot zaméwienia.

3. Zapiata naleZnosci za kazda dostawe nastapi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze,
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidiowo wystawionej faktury VAT i odebrania towaru przez
Zamawiajacego.

4. Za date zapiaty nale2no$ci uwaZa sie date wysiania przelewu bankowego przez Zamawiajacego.
5. Zamawiajacy jest piatnikiem VAT i upowaZnia Wykonawca do wystawienia faktury VAT bez podpisu

upowaZnionego przedstawiciela Zamawiajacego.
6. Za zwioke w zapiacie naie2no$ci wynikajacej z faktury Wykonawca jest uprawniony do 2adania

zapiaty odsetek. w wysokoéci odsetek ustawowych.

§ 5.
W przypadku wystapienia wad towaru stwierdzonych przy odbiorze Iub ujawnionych w okresie 14 dni
od odbioru Wykonawca zobowiazuje sie rozpatrzyé rek|amacje Zamawiajacego i dokonaé wymiany
wadliwego towaru w terminie 7 dni od daty otrzymania zgioszenia teiefonicznie Iub e-mail) wysianego
przez Zamawiajacego.
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a)

b)

§ 6.
Strony zastrzegaja kary umowne naliczane od caiego wynagrodzenia umownego brutto, okreélonego
w § 4 pkt. 1. i nazywanego niZej "wynagrodzeniem", w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:
Wykonawca zap¥aci Zamawiajacemu kare umowna:
2a zw{ok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia za kaZda rozpoczeta
dobe zw’loki,
za zw#oke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych w
okresie 14 dni od odbioru towaru- w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia za kaZda rozpoczeta dobe
zw’toki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie tych wad,
za odstqpienie od umowy z przyczyn zaIeZnych od Wykonawcy- w wysokoéci 10% wynagrodzenia.
Zamawiajacy zapIaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od umowy z przyczyn zaleZnych od
Zamawiajacego - w wysokoéci 10% wynagrodzenia.
Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyiaczaja moZIiwoSci dochodzenia ptzez

Zamawiajqcego odszkodowania przewszajacego wysokoéé kara umownych na zasadach ogélnych,
do wysokoéci wartoéci rzeczywiécie poniesionej szkody.
Wykonawca wyraZa zgode na dokonanie przez Zamawiajqcego potrqcenia kar umownych
z faktur wystawionych przez Wykonawce.

Laczna wysokoéé kar umownych nie moZe przekroczyé pdowy wartoéci wynagrodzenia brutto
okreélonego w § 4 ust. 1 umowy.

§7.

Ewentualne spory, ktére moga wyniknaé na tle wykonania postanowiefi umowy strony podejma sie
rozstrzygnqc polubownie. W razie braku mozliwoéci polubownego rozwiazania sporéw. beda one
rozstrzygane przez Sad Gospodarczy w’taSCiwy dla Zamawiajacego.

§8.

KaZda ze stron moZe rozwiazaé umowe za jednomiesiecznym okresem wypowiedzenia doreczonym w
formie pisemnej drugiej stronie.

§9.

Wszelkie zmiany Iub uzupemienia do umowy moga nastapié w formie aneksu do umowy, pod rygorem
niewaZnosci.

§ 10.

W sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie postanowienia kodeksu cywilnego.

§ 11.
Umowe niniejszq sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplalzu dla

Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zaigczniki:
Nr1 — Opis przedmiotu zaméwienia
Nr 2 - Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Opis Przedmiotu Zaméwienia

,,Dostawa posilkéw regeneracyjnych w sloikach oraz konserw migsnych”
Postepowanie nr ZINE/2022

Przedmiotem zaméwienia jest:

Zalacznik Nr 1 do Umowy nr ZINE/2022

Lp Nazwa Jednostka Ilos'é Cenajedn. Wartos’é Wartos’é
miary netto [zl] netto [zl] brutto [zl]

1 Fasola po bretofisku z kieasq i szt. 1670
boczkiem — producent STOCZEK

2 Golabki w sosie pomidorowym - szt. 1670
producent STOCZEK

3 Flaki zamojskie- producent STOCZEK szt. 1670

4 Gulasz wggierski - producent STOCZEK szt. 1670

5 Konserwa —Gulasz angielski - producent szt. 1670
Krakus

6 Konserwa — Golonka wieprzowa— szt. 1670
producent Krakus

RAZEM X X X

1. Przedmiotem zaméwienia sq posflki regeneracyjne w s’loikach oraz konsewvy miesne.
2. PosHki w s’loikach nie mniejszych niz 500 g masy netto o zawartoéci kalorycznej powyZej 1000

kcal.
3. Dania gotowe wolne od MOM (miesa odkostnionego mechanicznie), barwnikéw, konsewvantéw,

wzmacniaczy smaku (m.in. glutaminianu sodu).
4. Konserwa miesna o masie nie mniejszej niz 300 g netto i zawartoéci miesa min. 89%.
5. Dostawa do siedziby zamawiajacego na koszt dostawcy sukcesywnie w ciagu 5 dni od z#oZenia

zaméwienia.
6. lloéci posi+kéw sa iloéciami prognozowanymi i moga ulec zmniejszeniu lub zwiekszeniu zgodnie z

potrzebami zamawiajacego


