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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedzialnoéciq

uI. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

1_ Nazwa postepowania: Dostawa

Dostawa ubijaka wibracyjnego firmy Wacker Neuson BSGO-Zplus z silnikiem
benzynowym dwusuwowym

Numer postepowania: 8/1"E [2022

2_ specyfikacje warunkéw zamOwienia sporzadzii:

lmie i nazwisko: Janusz Kubek Data — 14.09.2022 r.

Podpis: /1§ W

3_ specyfikacje warunkéw zaméwienTa'zam/ierdzii pod w2§|¢dem technicznym:

Imle I nazwusko: Krzysztof LlnkleCZ — Wlk 925”“ TE [Dnia — 14.09.2022 r.

Podpis: / W 6/ r

4_ specyfikacje warunkfiw za ienia zatwierdzii:

Imie i nazwisko: lwona Kazimierowska - GWny Ksiegowy Dnia - r.
Podpis: %

5_ specyfikacje warunkéw zaméwienyiwierdzii:

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

Podpis: Pod pis:

6_ specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:

lmie i nazwisko: Pawei Hryciéw - Prezes gfim ' 5DU Dnia - r.

Podpis: ‘ ' ' '

Fame},I 1yci6w
Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia skiada sic-g z Inst kcji dla Wykonawcéw oraz wzoréw

nastepujacych dokumentéw/zaiacznikéw:

Zaiacznik nr 1 - Formularz oferty.

Zaiacznik nr 2 — Szczegéiowy opis przedmiotu zaméwienia.

Zaiacznik nr 3 - OSwiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania.

Zaiacznik nr 4 - Oéwiadczenie o sytuacji Wykonawcy.
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Cz¢éé I SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCéW

Rozdzial 1: ZAMA WIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spo1ka z ograniczona odpowiedzialnoécia,

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kotobrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
Tel./Fax. + 48 94 35 232-92, REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.

.2. Adres strony internetowej Zamawiajacego; www.bip_.mwik.kolobrzeg.p|

.3. Og+oszenie o wszczeciu postepowania zostalo zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajacego.

1.4. Email: przetargi@mwik.kolobrzeg.p|

Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

1
1

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedural udzielania zamowien przez MVWK Sp. z o. o. w Ko10brzegu - Zalacznik nr 1 do Uchwaty Nr
134/2019 Zarzadu SpéJki MWIK Sp. z 0.0. w Ko{obrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Dostawa ubijaka wibracyjnego firmy Wacker Neuson BSSO-Zplus z silnikiem benzynowym
dwusuwowym
Postepowanie nr BITE/2022

Rozdzial 4: INFORMA CJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupe’mienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé
charakter pisemny, forme elektronicznq. Przed terminem sk1adania ofert Mkonawcy winni zapoznaé
sie z treécia ewentualnych odpowiedzi Iub wyjasnieh albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za
zapoznanie sie z ca+oécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBYPRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sk1ada sie w formie pisemnej.
2. Pe1nomocnictwo do podpisania ofem winno byc ddaczone do oferty, 0 He nie wynika

z innych dokumentéw zaJaczonych do oferty (np. z odpisu z KRS. zaSwiadczenia o wpisie do
ewidencji dziaIaInoéci gospodarczej). Peinomocnictwo winno byé ddaczone w oryginale lub
kopii poSwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.

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

Dostawa ubijaka wibracyjnego firmy Wacker Neuson BSSO-2plus z silnikiem benzynowym dwusuwowym
' Postepow'azignr BITE/2022

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

4. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany Iub wycofao z’roZona oferte przed up’rywem terminu
sk+adania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeIi Wykonawca
nie pOZniej niz w terminie sk1adania ofert zastrzegL 2e nie mogq one byé udostepniane.

Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé ca1o$ci zaméwienia, Oferty zIoZone jako czeéciowe nie bedq waZne.
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Cena oferty — 100%

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

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

Rozdzial 13: WADIUM
Nie dotyczy.

Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiazania Wykonawcy ztoZona oferta jest okreélony do 30 dni,. Bieg terminu rozpoczyna sie
wraz z up+ywem terminu sk{adania ofert.

Rozdzial 15: MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:

Miejsce: POK/Poczta/ Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3,
78-100 Kolobrzeg

Rozdzial16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.

RozdziaI17: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego.
2. Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego cz+onkowie Komisji

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

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

4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeli:
a) nie jest zgodna z treécia SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktOre prowadzone jest postepowanie;
c) zosta’ta podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej zJoZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu

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

z Zamawiajacym w prowadzonych postepowaniach oraz nienaleZycie wykonali zaméwienie.

Rozdzial 18: NEGOCJA CJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z
wykonawca/ami, ktOrzy 2102y|i oferty.

2. Zamawiajacy moZe wezwac Wykonawcéw, ktOrzy z’roZyIi oferty w niniejszym postepowaniu do
zJoZenia ofert ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy, ktérzy przystqpia do negocjacji ceny oferty. mo 2102 c ofe ostateczne z cen __
niZszg od ceny gierwotnei.

Rozdzial 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajqcy udzieli zamowienia Wykonawcy. ktOrego oferta bedzie przedstawia1a

najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
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Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza moZliwoSci zioZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SVVZ
sposob wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sit-g Wykonawcy, ktOrzy speiniaja nastepujace warunki

dotyczace:
a) posiadania uprawnieh do wykonywania okreSionej dziaialnoéci Iub czynnoéci, jeZeIi 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.

RozdziaiI 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONA WCY W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIENIA WARUNKOW UDZIAtU WPOSTEPOWANIU:
1. Wykonawca zaiqczy nastepujace dokumenty potwierdzajace speinienie warunkéw udziaiu

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
1.1. Formularz oferty — zaiacznik nr 1 do SW2.
1.2. Podpisany Szczegéiowy opis przedmiotu zaméwienia - zaiacznik nr 2 do SWZ.
1.3. Aktualny odpis z wiaSciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaialnoéci

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

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

1.5. Podpisane Oéwiadczenie o sytuacji Wykonawcy - zaiacznik nr 4 do SWZ.
1.6. Zaiaczenie kompletu dokumentéw okreélonych w opisie przedmiotu zaméwienia;
2. Zamawiajacy za2e1da przedstawienia oryginaiu lub notariainie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,

gdy przedstawiona przez Wykonawca kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mégi sprawdzic jej prawdziwoéci
w inny sposéb.

3. Zamawiajacy mOZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zioZyli dokumentéw
potwierdzajqcych speinienie warunkéw udziaiu w postepowaniu, do uzupeinienia tych
dokumentéw w okreSIonym terminie.

Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPéLNIE:
Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zamOwienia.

Rozdzial 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena winna uwzgledniaé wszeikie koszty Wykonawcy zwiazane 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 using zgodna z ustawa

o podatku VAT i podatku akcyzowym.

Rozdzial 12: OPIS KRYTERIéW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty speiniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zi020ne przez Wykonawcéw
nie podlegajacych wykluczeniu, bode} oceniane wediug poniZszych kryteriéw i wag:
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2. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie
o udzielenie zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktOrego oferte wybrano oraz
jej cene/wartoéé.

Rozdzial 19: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:
1. Zamawiajqcy moZe uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na ka2dym etapie

postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemoZliwiajaca zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia r6wnocze$nie

wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 20: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca mOZe zwrécic sie do Zamawiajqcego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwtocznie udzielié wyjaénieh, jednak nie pOZniej niz
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaSnienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wptynat do Zamawiajacego nie pOZniej niz do godz.15.00
w dniu, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

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

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

4. Osobq uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — Janusz Kubek tel. + 48 883 045 009.
e-mail: orzeta_rgi@mwik.kolobrzeq.pl.

5. OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemnielfakseml. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje ptzekazane za
pomoca telefaksu uwaZa sie za zt020ne w terminie, jeZeIi ich treéé dotarta do adresata przed
uptywem terminu.

6. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektronicznq rozumie przestanie
dotaczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez
osobe upowaZniona do reprezentowania Wykonawcy Iub Zamawiajacego.

Rozdziatl 21: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCY ZWIAZANE 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 ZIOZOno 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 czynnoéci

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

2. Odwotanie plzystuguje wytacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu.

3. Odwotanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, je2eli
zostaty przestane faxem lub droge elektroniczna, albo w terminie 10 dni jeZeli zostaty doreczone
w inny sposéb.

4. Wniesienie odwotania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
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Odwdanie wnosi sie wacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do
Prezesa Zarzadu Spo+ki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spé’lki z ograniczona
odpowiedzialnoécia w Kotobrzegu.
Odwo+anie powinno wskazywac zaskarz'ona czynnoSé lub zaniechanie Zamawiajacego. ktOrej
zarzuca sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawierac zwiezie przedstawienie zarzutéw,
okreélac 2qdanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie
odwo+ania.
Odwo+anie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujqc odoanie Prezes Zarzadu Spmki moZe je uwzglednié lub odrzucié.
Informacje o odrzuceniu odwmania Zamawiajacy przesy{a Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.
0d decyzji Prezesa Zarzadu Spo{ki rozstrzygajacej odwo+anie nie przsuguja dalsze érodki
odwo’rawcze.

Rozdzial 23: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. Po rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktOrego oferte wybrano do realizacji, zostanie

zawiadomiony (e-mail) 0 dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy
lub o uniewaZnieniu postepowania, a tak2e o Wykonawcach wykluczonych oraz o ofertach
odrzuconych.
wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zalacznik Nr1 do SWZ

dnia 09.2022 r
nazwa (firma) Wykonawcy

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

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spolka z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Kolobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujac do ogmszenia o rozpoczeciu postepowania
Dostawa ubijaka wibracyjnego firmy Wacker Neuson BSBO-Zplus z silnikiem benzynowym
dwusuwowym.
Postepowanie nr BITE/2022

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w szczegaowym opisie zaméwienia za

wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

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

(s+ownie: )

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

zwiqzanych z okreSlonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.

3. OSwiadczamy. 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejsza oferta do 30 dni.

4. Oéwiadczamy. 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu

zaméwienia.

5. Termin wykonania dostaw, zgodnie z szczegdowym opisem zamowienia.

Zatacznikami do niniejszej oferty sq:

..........................po'c-jbisudso-b'y 5555/ u.p.o.w.a.z.n.fine}
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Zalacznik Nr 2 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA

Dostawa ubijaka wibracyjnego firmy Wacker Neuson Bsso-Zplus z silnikiem benzynowym
dwusuwowym

1. Opis przedmiotu dostawy:
Postepowanie dotyczy dostawy ubijaka wibracyjnego firmy Wacker Neuson BSGO-Zplus z silnikiem
benzynowym dwusuwowym na potrzeby wykonywania prac ziemnych.

2. Parametry techniczne:
- Rozmiar stopy do ubijaka: 280 mm,
- Wymiary urzadzenia:

d#ugo$¢ 673 mm,
szerokoéé 343 mm,
wysokoéé: 673 mm

- CieZar roboczy: 66 kg,
- Skok stopy do ubijaka: 65 mm,
- Maks. Iiczba uderzer’az 700 1/min,
- Predkoéc robocza: 9,8 m/min,
- Silnik: Jednocylindrowy, dwusuwowy silnik benzynowy, chIodzony powietrzem,
- Producent silnika: Wacker Neuson,
- Typ silnika: WM80,
- Pojemnoéé skokowa: 80 cm3,
- Maks. moc (DIN ISO 3046): 1,9 kW,
- ZuZycie paliwa: 1,2 |/h.

3. PozostaIe warunki dostawy urzqdzenia.
- gwarancja na urzadzenie minimum 12 m-cy,
- wraz z urzadzeniem oferent dostarczy instrukcje obsmgi w jezyku polskim, DTR,
- dostawa na koszt oferenta w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy,
- oferent przeprowadzi bezp{atne szkolenie z obsiugi urzadzenia,
— termin piatnoéci 3O dni, przelewem, po otrzymaniu faktury VAT,
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Zalacznik nr 3 do SWZ

.................. dnia ......... 09.2022 r.

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Nawiqzujac do og+oszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

Dostawa ubijaka wibracyjnego firmy Wacker Neuson BSGO-Zplus z silnikiem benzynowym
dwusuwowym. Postepowanie nr BITE/2022

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

1. Firma, ktérq reprezentujemy nie wyrzadzi’ra szkody, nie wykonujac zaméwienia lub
wykonujac je nienaleZycie,

2. W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy nie otwarto Iikwidacji, ani nie ogloszono
upadbéci, z wyjatkiem sytuacji, gdy po ogtoszeniu upad+oéci dosz¥o do zawarcia uk{adu
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sqdu, jeZeIi uklad ten nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje, matku upad{ego.

3. Firma, ktérq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, oplat lub skJadek na
ubezpieczenia spo{eczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, rooZenia na raty zaleg’rych platnoéci lub wstrzymania
w caioéci wykonania decyzji wiaéciwego organu.

4. Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaty prawomocnie skazane 2a
przestepstwo popemione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia,
przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popemione w celu osiagniecia korzySci matkowych,
a tak2e za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo
zwiazku majacych na celu pope’mienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego

5. W stosunku do Firmy, ktOra reprezentujemy Sad nie orzekI zakazu ubiegania sie
o zaméwienia na podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny
zabronione pod groZba kary.

6. Nie jesteémy powiazani kapitaiowo lub osobowo z Zamawiajqcym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spéice, jako wspélnik spc‘flki cywilnej Iub spé’tki osobowej;
b) pemieniu funkcji czitonka organu nadzorczego Iub zarzadzajqcego, prokurenta,

pemomocnika.

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

dnia ...... 09.2022 r.
peJna nazwa wykonawcy

OSWIADCZENIE
o speinieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Nawiazujac do ogioszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

Dostawa ubijaka wibracyjnego firmy Wacker Neuson BSGO-Zplus z silnikiem benzynowym
dwusuwowym
Postgpowanie nr 8ITE12022

Zgodnie z wymogami okreélonymi, oéwiadczam, co nastepuje:

Warunki udzialu w postepowaniu

1. OSwiadczam, Ze: moge ubiegac sie o udzielenie zaméwienia:
1) nie podlegam wykluczeniu; .

2. Oéwiadczam, 2e speIniam Warunki udziaiu w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreélonej dzialalnoéci zawodowej,

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

Miejsce i data 09.2022 r.
podpis osoby loséb/ upowaZnionej/nych
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Zalacznik nr 5 do SWZ

OSWIADCZENIE O STATUSIE DUZEGO PRZEDSIEBIORCY

Zgodnie z art. 4 c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym
opéinieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2021 r.
poz.1649), ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” spélka z ograniczona
odpowiedzialnoéciq z siedziba w Kotobrzegu, ptzy ul. Artyleryjskiej 3 wpisana
do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie.
Wydziat IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000169262, NIP: 671-00—12-257, REGON: 330263149, spetniajac obowiazek
natoZony przywotana ustawa niniejszym oéwiadcza, 2e posiada status duZego
przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 wyzej wskazanej ustawy.
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Umowa nr 8ITEI2022

diu .....2022 r. w Koiobrzegu pomiedzy

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

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym,

zwanym w tekécie Wykonawca i reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedura udzielania zaméwieri
przez MWIK Spoika 20.0. W Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spéiki MVWK 204.12.2019)
zostaia zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa dostawa ubijaka wibracyjnego firmy Wacker

Neuson BS60-2plus z silnikiem benzynowym dwusuwowym, okreSlonego w Szczegéiowym
opisie zaméwienia. ktOry 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 w wysokoéci 23 % = ........... zi brutto
(siowniez.................... 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)Do koordynacji caioéci spraw zwiazanych z niniejsza umowa Zamawiajacy wyznacza
Pana Krzysztof Linkiewicz , kier. Dz. TE. e—mail: ...................................................

b)Do koordynacji caioéci spraw zwiazanych z niniejsza umowa Wykonawca wyznacza
............te|. ......e-mail: .......................................................

2. Osoby wymienione w ust.1 sa uprawnione do uzgadniania form i metod wykonywania przedmiotu
umowy, udzielania niezbednych wyjaénier‘i i informacji koniecznych do prawidiowego wykonywania
przedmiotu umowy.

3. Wszystkie doreczenia i wezwania skierowane do stron umowy uznaje sie za prawidiowo
i skutecznie dokonane, jeZeii beda dokonane w jednym z miejsc wymienionych niZej:
a) w siedzibie Wykonawcy,
b) w siedzibie Zamawiajacego,
c) w formie pisemnej, e—mail.

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

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

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

§ 5
Obowiazki Wykonawcy:
1. Usunaé wady i usterki jakie zostana ujawnione w trakcie odbioru lub w okresie rekojmi i gwarancji.
2. Przeprowadzié rozruch i prébna eksploatacje;
3. Pizekazaé Zamawiajacemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnoéci jego

wykonania,
4. Wykonawca jest zobowiqzany do wykonania wszystkich ciaZacych na nim obowiazkow, majacych
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na celu naIeZyte wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 6
1. Strony ustalaja, 2e przedmiotem odbioru jest dostawa okreélona w szczego’towym opisie

zaméwienia — za¥aczniki nr 1 do umowy.
2. Wykonawca, przekaZe Zamawiajqcemu komplet dokumentéw odbiorowych w tym:

a) certyfikat. DTR, schematy atesty,
b) gwarancje na przedmiot umowy,
c) instrukcje obsiugi w jezyku polskim, niezbedne dla prawidbwego uZytkowania i obs’mgi.

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

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres miesiecy od
dnia podpisania bezusterkowego protoko’tu odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytum gwarancji i rekojmi za wady fizyczne zmniejszajace
wartoéé uZytkowa, techniczna dostarczonego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiazany do bezmatnego usuwania zaistnia’rych
wad i usterek w terminie 2 dni od momentu ich zgloszenia.

4. Za moment zg’toszenia usterki/wady uwa2a sis; dzier‘l wsania: e-mail, do Wykonawcy
5. Naprawa w okresie trwania gwarancji wydIuZy okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich

naprawy.
§ 8

1. Strony postanawiaja kary umowne, ktére beda naliczane w nastepujacych wypadkach
i wysokoéciach:
1) Wykonawca zamaci Zamawiajacemu kary umowne:

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

b) za zw10ke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci 0.3%
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 2 ust. 1 za ka2da rozpoczeta dobe liczona
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad/ustek, zgodnie 2 § 7 ust. 3 niniejszej umowy,

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

d) za nie wykonanie us’lugi serwisu gwarancyjnego w wysokoéci 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 przez Zamawiajacego kar umownych, z faktur
wystawianych przez Wykonawca.
4.Laczna wartoéé wszystkich kar umownych nie moZe przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego
brutto.

§ 9
1. NiezaleZnie od wypadkéw wymienionych w treéci Ksiegi III tytu1u XV kodeksu cywilnego, kazdej ze

Stron przsuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku udowodnionego, ra2acego
naruszenia przez druga Strone podstawowych postanowieh umowy na zasadach opisanych niZej.

2. Zamawiajqcemu przysmguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, 2e wykonanie umowy w ca¥oéci
Iub
w jej czeéci nie leZy w interesie publicznym, czego nie moZna byio przewidzieé w chwili jej
zawarcia,

2) zostanie wszczete postepowanie zmierzajace do og’loszenia upad1oéci, rozwiazania firmy
Wykonawcy Iub zostanie zioZony wniosek o ogIoszenie upad1o$ci Wykonawcy Iub oéwiadczenie
o wszczeciu postepowania naprawczego,
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3) zostanie wydany w trybie administracyjnym lub cywilnym nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
4) gdy Wykonawca nie przystapi do realizacji przedmiotu umowy w terminie bez uzasadnionych

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

3. Wykonawcy przysIuguje prawo odstapienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw, jeZeli Zamawiajacy:

1) odmawia odbioru dostawy lub odmawia podpisania protokoiu odbioru, bez wskazania
uzasadnionej przyczyny,

2) nie wywiazuje sie z obowiazku zap1aty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie
jednego miesiaca od up1ywu terminu na zap1ate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.

4. OSwiadczenie o odstqpieniu od umowy naIeZy z1oZy¢ drugiej stronie w formie pisemnej pod
rygorem niewaZnoéci - oéwiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie oraz
musi byé z1oZone nie pOZniej niz w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od daty powziecia
przez Strone wiadomosci o wystqpieniu okolicznoéci opisanych w § 9

. Odstqpienie od umowy nie skutkuje niewaZnoScia postanowier‘: umowy w zakresie odpowiedzialnoéci
Stron za niewykonanie lub nienaieZyte wykonanie przedmiotu umowy, opisanych w § 7 umowy.

10
1. Zmiana ktéregokolwiek postanowienia umowg wymaga zgody obu stron wyraZonej na piSmie w

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

umowy pod warunkiem zachowania pisemnej formy powiadomienia.

01

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania maja w1aéciwe przepisy

Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynik1e ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny wlaSciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

§12

Umowe sporzadzono w 2-ch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca,
a 2 egz. otrzymuje Zamawiajqcy.

Zafgcznik do umowy:

1. Szczegélowy opis zaméwienia
2. Ofen‘a Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zacznik nr 1 do umowy

szczmétoWY OPIS 2AM6WIENIA

Dostawa ubijaka wibracyjnego firmy Wacker Neuson BSSO-Zplus z silnikiem benzynowym
dwusuwowym

1. Opis przedmiotu dostawy:
Postepowanie dotyczy dostawy ubijaka wibracyjnego firmy Wacker Neuson BSGO-Zplus z

silnikiem benzynowym dwusuwowym na potrzeby wykonywania prac ziemnych.

2. Parametry techniczne:
- Rozmiar stopy do ubijaka: 280 mm,
- Wymiary urzadzenia:

d+ugosc 673 mm,
szerokosc 343 mm,
wysokosc: 673 mm

- CieZar roboczy: 66 kg,
- Skok stopy do ubijaka: 65 mm,
— Maks. liczba uderzefi: 700 1/min,
- Predkoéé robocza: 9,8 m/min,
- Silnik: Jednocylindrowy, dwusuwowy silnik benzynowy, ch{odzony powietrzem,
- Producent silnika: Wacker Neuson,
- Typ silnika: WM80,
- Pojemnoéé skokowa: 80 cm“,
- Maks. moc (DIN ISO 3046): 1,9 kW.
- ZuZycie paliwa: 1,2 Ilh.

3. PozostaIe warunki dostawy urzqdzenia.
— gwarancja na urzadzenie minimum 12 m-cy,
- wraz z urzadzeniem oferent dostarczy instrukcje osugi w jezyku polskim, DTR,
- dostawa na koszt oferenta w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy,
— oferent przeprowadzi bezpiatne szkolenie z obsiugi urzadzenia,
— termin pitatnoSci 30 dni, przelewem, po otrzymaniu faktury VAT,





(miejscowoéé i data)

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

(tel. kontaktowy)
Wéjt Gminy Kolobrzeg

ul. Trzebiatowska 48a

78—100 Kolobrzeg

Z G I: O 5 Z E N I E

Zgiaszam zamiar usuni¢cia ......................... sztuk drzew na dziaice nr:
....................... obrqb ewidencyjny: , gmina Kolobrzeg.

W zalgczeniu przedkiadam gsunek/mag‘kg okres’lajgcg usvtuowanie drzew na ww.

nieruchomos’ci.

Czytelne podpisy wszystkich wlas’cz'cz'eli.‘

............-..............n............. ....................




