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,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

1_ Nazwa postepowania: DOSTAWA

Dostawa gumowego weia ssawnego do pojazdu ssqco-pluczacego.

Numer postepowania: 4ITEG [2022

2, specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

lmie i nazwisko: Janusz Kubek Data - 22.09.2022 r.

Podpis: WWW
3_ specyfikacje warunkéw zambwieni'a’zatwierdzii pod wzgledem technicznym:

lmie i nazwisko: Marek Zieniuk — Kierownik Dziaiu TFGIIADPia — 22.09.2022 r.
Podpis: L

4, specyfikacje warunkéw zaméwienia zaMTésii:
Imie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy . large - ................... r.

Podpis:

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwi‘? ‘
i... //

lmig i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — Radca Prawny ’ Dnia - -

Podpis: Podpis: lyfl
6_ specyfikacje warunkéw zamévflff fatwierdzii: .. .. ..

lmie i nazwisko: Pawei Hryciéw — Prezes Zarzadu Spéijldjj Dnia - .Zf.fife. 47.9.
Podpis:

Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia skiada sie z Instficji dla Wykonawcéw oraz wzoréw

nastepujacych dokumentéw/zaiacznikéw:

Zaiacznik nr1 - Formulaiz 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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Czes’é I SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

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

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Ko+obrzeg. wojewédztwo zachodniopomorskie,
Tel./Fax. + 48 94 35 232-92. REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego,: www.big.mwik.koloblzeg.pl
Og1oszenie o wszczeciu postepowania zosta1o zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajacego.

1.4. E-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl

Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

1 .2.
1 .3.

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zaméwieh przez MVWK Sp. z o. o. w Ko+obrzegu - Zalacznik nr 1 do Uchwaty Nr
134/2019 Zarzadu Spdki MWIK Sp. z 0.0. w Kolobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Dostawa gumowego weia ssawnego do pojazdu ssaco-pluczqcego.
Postepowanie 4ITEG [2022

Rozdzial 4: INFORMA CJE OGOLNE o POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje. uzupeInienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé
charakter pisemny, forme elektroniczna. Przed terminem sktadania ofert konawc winni zapoznaé
sie z treScia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za
zapoznanie sie z ca1oécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferta sk+ada sie w formie pisemnej.
2. Peinomocnictwo do godpisania ofeLty winno byc dolaczone do oferty, 0 He nie wynika

z innych dokumentéw za1a1czonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzia1a|nosci gospodarczej). Pe1nomocnictwo winno byé do1aczone w oryginale lub
kopii poSwiadczonej notarialnie, bad: przez jego wystawce.

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

Dostawa gumowego weia ssawnego do pojazdu ssaco-pluczqcego.
Postepowanie 4ITEG [2022

NIE OTWIERAC PRZED ....Q%.10.2022 r. do GODZ. 14.00

4. Wykonawca moZe Wprowadzic zmiany lub wycofac z1oZona oferte przed up1ywem terminu
skiadania ofert.

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

Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:

Oferta musi obejmowac ca’tosci zaméwienia, Oferty 21020ne jako czeéciowe nie beda waZne.
Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci zioZenia oferty przewidujqcej odmienny nii okreélony w SWZ
sposdb wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
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Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEtNlENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie wykonawcy. ktérzy speiniaja nastepujace warunki

dotyczace:
a) posiadania uprawnier‘i do wykonywania okreélonej dziaialnoéci lub czynnosci, jeZeli ustawy

nakiadaja obowiazek posiadania takich uprawnieri,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
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 SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:
1. Wykonawca zaiaczy nastepujace dokumenty potwierdzajqce speinienie warunkéw udziaiu

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

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 wczeSniej
niz 6 miesiecy przed upiywem terminu skiadania ofert.

1.4. Podpisane Oéwiadczenie 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 zaZada przedstawienia oryginaiu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,

gdy przedstawiona przez Wykonawce, kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajqcy nie bedzie mogi sprawdzié jej prawdziwoéci
w inny sposéb.

3. Zamawiajacy moZe wezwaé Wykonawcéw, kt6rzy w wyznaczonym terminie nie zioZyIi dokumentéw
potwierdzajacych speinienie warunkéw udziaiu w postepowaniu, do uzupeinienia tych
dokumentéw w okreélonym terminie.

Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
Wykonawcy mogq wspélnie ubiegaé sis; o udzieienie zaméwienia.

Rozdziai 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 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 KRYTERICW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAI'. PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty speiniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zioZone przez Wykonawcéw
nie podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wediug poniZszych kryteriow i wag:

Cena oferty — 100%

W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktéw
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1 % odpowiada punktacji koncowej 1 pkt.
Sposéb dokonywania oceny wg wzoru:
C = Cn : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn — cena najniisza,
Cb — cena badana

Rozdziat 13: WADIUM
Nie dotyczy.

Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiazania Wykonawcy zioZona oferta jest okreélony do 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie
wraz z upiywem terminu skiadania ofert.

Rozdzial 15: MIEJSCEI TERMIN SKtADANIA OFERT:

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

Termin: Ofert nalez ztoz édo dnia ......Q..%..10.2022 r. odz.14°°.

Rozdzial16:SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.

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

1. Sesje otwarcia pizeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego.
2. Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego czionkowie Komisji

dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgiedem zgodnoSci z warunkami okreSlonymi opisie
pizedmiotu zaméwienia i specyfikacji.

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

4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeIi:
a) nie jest zgodna z treScia SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami 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;
5. Zamawiajacy odrzuci z postepowania oferty Wykonawcéw, ktérzy odstapili od podpisania uméw

z Zamawiajqcym w prowadzonych postepowaniach oraz nienaleZycie wykonali zaméwienie.

Rozdzial 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z
wykonawce/ami, ktérzy ztOZyli oferty.

2. Wykonawcy, ktérzy przystapia do negocjacji ceny oferty, moga zioZyé oferty ostateczne z cena
niZSZe od ceny pierwotnej.

Rozdzial 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajqcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiaia

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

o udzielenie zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz
jej cenelwartoéé.
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1 % odpowiada punktacji koncowej 1 pkt.
Sposéb dokonywania oceny wg wzoru:
C = Cn : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn — cena najniisza,
Cb — cena badana

Rozdziat 13: WADIUM
Nie dotyczy.

Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiazania Wykonawcy zioZona oferta jest okreélony do 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie
wraz z upiywem terminu skiadania ofert.

Rozdzial 15: MIEJSCEI TERMIN SKtADANIA OFERT:

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

Termin: Ofert nalez ztoz édo dnia ......Q..%..10.2022 r. odz.14°°.

Rozdzial16:SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesje otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.

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

1. Sesje otwarcia pizeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego.
2. Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego czionkowie Komisji

dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgiedem zgodnoSci z warunkami okreSlonymi opisie
pizedmiotu zaméwienia i specyfikacji.

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

4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeIi:
a) nie jest zgodna z treScia SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami 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;
5. Zamawiajacy odrzuci z postepowania oferty Wykonawcéw, ktérzy odstapili od podpisania uméw

z Zamawiajqcym w prowadzonych postepowaniach oraz nienaleZycie wykonali zaméwienie.

Rozdzial 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z
wykonawce/ami, ktérzy ztOZyli oferty.

2. Wykonawcy, ktérzy przystapia do negocjacji ceny oferty, moga zioZyé oferty ostateczne z cena
niZSZe od ceny pierwotnej.

Rozdzial 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajqcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiaia

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

o udzielenie zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz
jej cenelwartoéé.
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Rozdzial 19: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:
1.

2.
3.

Zamawiajqcy moZe uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie
postepowania.
Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemoZliwiajaca zawarcie waZnej umowy.
O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia r6wnocze$nie
wszystkich Wykonawcéw, ktOrzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

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

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwiocznie udzieiié wyjaénieh, jednak nie pOZniej niz
2 dni przed upiywem terminu skiadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaSnienie treéci
specyfikacji warunkow zamdwienia wpiynqi do Zamawiajacego nie pOZniej niz do godz.15.00
w dniu, w ktérym upiywa poiowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.
Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP. bez ujawniania irédia
zapytania.
Zamawiajacy moZe w kazdym czasie, przed upiywem terminu do skiadania ofert, zmodyfikowaé
treSé specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposbb modyfikacje umieszcza na
stronie internetowej BIP.
Osobq uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania six: 2 Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — Janusz Kubek tel. + 48 883 045 009.
e-mail: przetargi@mwik.kolobizeg.pl,
Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemnielfakseml. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomoca telefaksu uwaZa sie za zi020ne w terminie, jeZeli ich treéé dotaria do adresata przed
upiywem terminu.
Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie, droga elektroniczna rozumie przesianie
doiajczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez
osobe upowaZniona do reprezentowania Wykonawcy Iub Zamawiajacego.

Rozdzial 21: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCY ZWIAZANE Z UMOWA:
1.
2.

3.

4.

Zostaiy okreSIone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty.
Zamawiajacy moZe zawrzeé umowe przed upiywem terminu okreélonego w ust. 2, jeZeli
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zioZono tylko jedna oferte.
O miejscu i dokiadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy powiadomi niezwtocznie wybranego
Wykonawca.

RozdziaI 22: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwoianie przysiuguje Wykonawcom, wyiacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci, do
ktOrej Zamawiajqcy jest zobowiazany na podstawie Procedury.
Odwoianie przys’ruguje wyiacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny speinienia
warunkéw udziatu w postepowaniu.
Odwoianie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeIi
zostaiy przesiane faxem lub droga elektroniczna, albo w terminie 1O dni jeZeIi zostaiy doreczone
w inny sposob.
Wniesienie odwoiania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwoianie wnosi sie wyiqcznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do
Prezesa Zarzadu Spéiki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéiki z ograniczona
odpowiedzialnoécia w Kolobrzegu.
Odwoianie powinno wskazywaé zaskarZonq czynnoéé Iub zaniechanie Zamawiajqcego, ktérej
zarzuca sie niezgodnosé z przepisami Procedury, zawierao zwiezie przedstawienie zarzutéw,
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doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeIi
zostaiy przesiane faxem lub droga elektroniczna, albo w terminie 1O dni jeZeIi zostaiy doreczone
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odpowiedzialnoécia w Kolobrzegu.
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okreSlac Zadanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwo’tania.

6. Odwo’tanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujqc odwo’tanie Prezes Zarzqdu Spé+ki moZe je uwzglednic lub odrzucié.N

8. Informacje o odrzuceniu odwoiania Zamawiajacy przeswa Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.

9. 0d decyzji Prezesa Zarzadu Spéfiki rozstrzygajqcej odwolanie nie przysiuguja dalsze erodki
odwmawcze.

Rozdzial 23: OGtOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. Niezw’mcznie po rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktérego oferte wybrano do realizacji,

zostanie zawiadomiony (e-mail) odokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego
wykonawcy lub o uniewaZnieniu postepowania, a tak2e o Wykonawcach wykluczonych oraz o
ofertach odrzuconych.

2. Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zalacznik Nr 1 do SWZ

dnia 10.2022 r
nazwa (firma) Wykonawcy

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

,,Miejskie Wodoclqgi i Kanalizacja”
Spélka z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 KoIobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujac do og+oszenia o rozpoczeciu postepowania nr 4ITEGI2022 na:
Dostawa gumowego weia ssawnego do pojazdu ssaco-piuczacego.
Postepowanie 4ITEG [2022
Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w szczegdowym opisie zaméwienia za
wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

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

(slownie: )

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

zwiazanych z okrefilonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.

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

OSwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu

zaméwienia.

4. Termin wykonania dostaw, zgodnie z szczegdowym opisem zaméwienia.

ZaJacznikami do niniejszej oferty sq:

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

podpis osoby /oséb/ upowaZnionej
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Zaiacznik Nr 2 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIEN/A

Postepowanie nr 4ITEGI2022

Dostawa gumowego wgia ssawnego do pojazdu ssqco-pluczqcego.

1. Opis przedmiotu dostawy:
Dostawa gumowego weZa ssawnego plzeznaczonego do pojazdu dwufunkcyjnego z odzyskiem wody.
Waz ssawny powinien odznaczaé sie duZa elastycznoécia przy niskich temperaturach zewnetrznych oraz
posiadaé wzmocnienie tekstylne ze spirala metalowa.
q odpowiedni do zastosowania zaréwno na ssaniu jak i tioczeniu charakteryzujacy sie, wysoka
odpornoécia na media scierne oraz prace w Srodowisku Sciernym.

2. Parametry techniczne:
- Srednica wewnetizna: 125,0 mm
- gruboéc Scianki: 9,5 mm
- ciénienie pracy: 6 bar
- ciénienie rozrywajace: 15 bar
- promieh giecia do 500 mm
- waga do 6,3 kg/m
- diugoéé 25 m
- warstwa wewnetrzna: guma SBR, czarna, giadka
- warstwa zewnetrzna: guma SBR, czarna, odbicie tkaniny
- wzmocnienie - tekstylne ze spirala metalowa
- zakres temperatur pracy: -30°C/+80°C

3. Pozostaie warunki dostawy urzadzenia.
- gwarancja na urzqdzenie minimum 12 m-ce
- do oferty naleZy zaiaczyé certyfikat o przejéciu wymaganych testéw, badar‘i
- dostawa na koszt oferenta w terminie 3 dni roboczych od daty ziOZenia zlecenia
- q wyprodukowany na terenie EU
- termin piatnoéci 30 dni, przelewem, po otrzymaniu faktury VAT.

- SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Postepowanie nr 4ITEGI2022 Strona: 8/14

Zaiacznik Nr 2 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIEN/A

Postepowanie nr 4ITEGI2022

Dostawa gumowego wgia ssawnego do pojazdu ssqco-pluczqcego.

1. Opis przedmiotu dostawy:
Dostawa gumowego weZa ssawnego plzeznaczonego do pojazdu dwufunkcyjnego z odzyskiem wody.
Waz ssawny powinien odznaczaé sie duZa elastycznoécia przy niskich temperaturach zewnetrznych oraz
posiadaé wzmocnienie tekstylne ze spirala metalowa.
q odpowiedni do zastosowania zaréwno na ssaniu jak i tioczeniu charakteryzujacy sie, wysoka
odpornoécia na media scierne oraz prace w Srodowisku Sciernym.

2. Parametry techniczne:
- Srednica wewnetizna: 125,0 mm
- gruboéc Scianki: 9,5 mm
- ciénienie pracy: 6 bar
- ciénienie rozrywajace: 15 bar
- promieh giecia do 500 mm
- waga do 6,3 kg/m
- diugoéé 25 m
- warstwa wewnetrzna: guma SBR, czarna, giadka
- warstwa zewnetrzna: guma SBR, czarna, odbicie tkaniny
- wzmocnienie - tekstylne ze spirala metalowa
- zakres temperatur pracy: -30°C/+80°C

3. Pozostaie warunki dostawy urzadzenia.
- gwarancja na urzqdzenie minimum 12 m-ce
- do oferty naleZy zaiaczyé certyfikat o przejéciu wymaganych testéw, badar‘i
- dostawa na koszt oferenta w terminie 3 dni roboczych od daty ziOZenia zlecenia
- q wyprodukowany na terenie EU
- termin piatnoéci 30 dni, przelewem, po otrzymaniu faktury VAT.



A , SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Postepowanie nr 4rl'EG/2022 Strona: 9/14

Zalqcznik nr 3 do SWZ

............................ dnia ......,..10.2022 r.

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Nawiazujac do ogioszenia o postepowaniu na realizacje zamowienia:

Dostawa gumowego weia ssawnego do pojazdu ssqco-pluczqcego.
Postepowanie 4ITEG [2022

Oéwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktOra reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespe+nienia warunkéw w szczegolnoéci:

1.

2.

dnia .................. 10. 2022 r.

Firma, ktOrq reprezentujemy nie wyrzadzila szkody, nie wykonujac zaméwienia Iub
wykonujqc je nienaleZycie,
W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy nie otwarto Iikwidacji, ani nie ogloszono
upadbSci, z wyjatkiem sytuacji, gdy po ogIoszeniu upadioéci doszio do zawarcia uk+adu
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sadu. jeZeli ukJad ten nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez Iikwidacje majatku upadiego.
Firma, ktéra reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, omat Iub sk+adek na
ubezpieczenia spo{eczne Iub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roz!oZenia na raty zaleg+ych p¥atno$ci Iub wstrzymania
w caJoéci wykonania decyzji w+aéciwego organu.
Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaty prawomocnie skazane za
przestepstwo popetnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia,
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu Iub inne przestepstwo popemione w celu osiagniecia korzyéci majatkowych,
a tak2e za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo
zwiazku majacych na celu popeInienie przestepstwa Iub przestepstwa skarbowego
W stosunku do Firmy, ktOrq reprezentujemy Sad nie orzek¥ zakazu ubiegania sie
o zamowienia na podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotow zbiorowych za czyny
zabronione pod groz'rba kary.
Nie jesteémy powiqzani kapita+owo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajqcym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spo’tce, jako wspolnik spélki cywilnej Iub spoIki osobowej;
b) pe’mieniu funkcji czionka organu nadzorczego Iub zarzadzajacego, prokurenta.

pemomocnika.

(Libéihéifié'cniéhy Bréédété'v'v'iéiéi MkoHéw'éyi
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

............................ dnia ......,..10.2022 r.

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Nawiazujac do ogioszenia o postepowaniu na realizacje zamowienia:

Dostawa gumowego weia ssawnego do pojazdu ssqco-pluczqcego.
Postepowanie 4ITEG [2022
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dnia .................. 10. 2022 r.
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pemomocnika.

(Libéihéifié'cniéhy Bréédété'v'v'iéiéi MkoHéw'éyi
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Zalacznik nr 4 do SWZ

. dnia ...... 10.2022 r.
pema nazwa wykonawcy

OSWIADCZENIE
o speInieniu warunkéw udziatu w postepowaniu

Nawiazujac do ogioszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

Dostawa gumowego weia ssawnego do pojazdu ssaco-pluczqcego.
Postepowanie 4ITEG [2022
Zgodnie z wymogami okreSIonymi, oSwiadczam, co nastepuje:

Warunki udzialu w postepowaniu

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

2. OSwiadczam, 2e speIniam Warunki udzialu w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreélonej dziatalnoéci zawodowej.

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

Miejsce i data 10.2022 r.
podpis osoby loséb/ upowaZnionej/nych
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Zalacznik nr 4 do SWZ

. dnia ...... 10.2022 r.
pema nazwa wykonawcy

OSWIADCZENIE
o speInieniu warunkéw udziatu w postepowaniu

Nawiazujac do ogioszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

Dostawa gumowego weia ssawnego do pojazdu ssaco-pluczqcego.
Postepowanie 4ITEG [2022
Zgodnie z wymogami okreSIonymi, oSwiadczam, co nastepuje:

Warunki udzialu w postepowaniu

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

2. OSwiadczam, 2e speIniam Warunki udzialu w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreélonej dziatalnoéci zawodowej.

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

Miejsce i data 10.2022 r.
podpis osoby loséb/ upowaZnionej/nych
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Umowa nr 4ITEGI2022

W dniu .....2022 r. w Koiobrzegu pomiedzy

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

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwanymi w tekScie umowy Zamawiajacym,

a:

zwanym w tekécie Wykonawca i reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedura udzielania zaméwier‘i
przez MVWK Spoika 20.0. W Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spoiki MVWK 2 04.12.2019)
zostaia zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa gumowego weZa ssawnego do pojazdu ssaco-

piuczacego, okreélonego w Szczegéiowym opisie zaméwienia, ktéry stanowi
zaiqcznik nr 1 do umowy.

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

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

2. Wartoéé ustalonego wynagrodzenia zostaia okreSIona 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-maii: ...................................................

b)Do koordynacji caioSci spraw zwiazanych z niniejsza umowa Wykonawca wyznacza
tel. e-mall

2. Osoby wymienione w ust.1 sa uprawnione do uzgadniania form i metod wykonywania przedmiotu
umowy, udzielania niezbednych wyjaéniei‘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, je2eii 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. Usunqé wady i usterki jakie zostana ujawnione w trakcie odbioru lub w okresie rekojmi i gwarancji.
2. Przeprowadzié rozruch i probna eksploatacje;
3. Przekazaé Zamawiajqcemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego

wykonania,
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4. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania wszystkich ciaZacych na nim obowiazkéw, majacych
na celu naleZyte wykonanie przedmiotu Umowy.

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

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

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

. Z czynnoSci dostawy przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protok61 odbioru zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy na okres
miesiecy od dnia podpisania bezusterkowego protokoiu odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytuJu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne zmniejszajace
wartoéé u2ytkowa, techniczna dostarczonego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiqzany do bezplatnego usuwania zaistnia1ych
wad i usterek w terminie 2 dni od momentu ich noszenia.

4. Za moment zg’toszenia usterki/wady uwaZa sie dzierfi wys+aniar e-mail, do Wykonawcy
5. Naprawa w okresie trwania gwarancji wyd1uzy okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich

—\
(a)

naprawy.
§8

1. Strony postanawiaja kary umowne, ktére beda naliczane w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:
1) Wykonawca zap’Iaci Zamawiajacemu kary umowne:

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

b) za zw10ke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kaZda rozpoczeta dobe liczona
od dnia wyznaczonego na usuniocie wad/ustek, zgodnie 2 § 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.

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

2.Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupemiajacego na zasadach
ogélnych, 0 He wartoéé zastrzeZonych kar nie pokrywa wysokoSci szkody. a tak2e w przypadkach
zawinionych pnzez druga strone, dla ktérych kar umownych nie zastrzeZono.

3.Wykonawca wyraZa zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych, z faktur
wystawianych przez Wykonawca.
4.1Laczna wartoSé wszystkich kar umownych nie moZe przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego
brutto.

§ 9
1. NiezaleZnie od wypadkow wymienionych w treéci Ksiegi Ill tytulu XV kodeksu cywilnego, kaZdej ze

Stron przys+uguje prawo odstapienia od umowy w przypadku udowodnionego, raZacego
naruszenia przez druga Strong podstawowych postanowiefi umowy na zasadach opisanych niZej.

2. Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujqcej, 2e wykonanie umowy w catoéci

lub
w jej czeéci nie |e2y w interesie publicznym. czego nie moZna byto pzzewidziec w chwili jej
zawarcia,

2) zostanie wszczete postepowanie zmierzajqce do ogloszenia upad+oéci, rozwiazania firmy
Wykonawcy Iub zostanie zloZony wniosek o ogJoszenie upad1o$ci Wykonawcy Iub oéwiadczenie
o wszczeciu postepowania naprawczego,
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3.Wykonawca wyraZa zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych, z faktur
wystawianych przez Wykonawca.
4.1Laczna wartoSé wszystkich kar umownych nie moZe przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego
brutto.

§ 9
1. NiezaleZnie od wypadkow wymienionych w treéci Ksiegi Ill tytulu XV kodeksu cywilnego, kaZdej ze

Stron przys+uguje prawo odstapienia od umowy w przypadku udowodnionego, raZacego
naruszenia przez druga Strong podstawowych postanowiefi umowy na zasadach opisanych niZej.

2. Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujqcej, 2e wykonanie umowy w catoéci

lub
w jej czeéci nie |e2y w interesie publicznym. czego nie moZna byto pzzewidziec w chwili jej
zawarcia,

2) zostanie wszczete postepowanie zmierzajqce do ogloszenia upad+oéci, rozwiazania firmy
Wykonawcy Iub zostanie zloZony wniosek o ogJoszenie upad1o$ci Wykonawcy Iub oéwiadczenie
o wszczeciu postepowania naprawczego,
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3) zostanie wydany w trybie administracyjnym lub cywilnym nakaz zajecia matku Wykonawcy,
4) gdy Wykonawca nie przystapi do realizacji przedmiotu umowy w terminie bez uzasadnionych

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

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia 0d umowy, bez ponoszenia kosztéw, jeZeli Zamawiajacy;
1) odmawia odbioru dostawy lub odmawia podpisania protoko’tu odbioru, bez wskazania

uzasadnionej przyczyny,
2) nie wywiqzuje sie z obowiazku zap+aty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie

jednego miesiaca od up1ywu terminu na zap’rate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.
4. Oéwiadczenie o odstapieniu od umowy naleZy zioZyé drugiej stronie w formie pisemnej pod

rygorem niewaZnoéci - oéwiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie oraz
musi byé ztoZone nie péiniej niz w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od daty powziecia
przez Strong wiadomoéci o wystapieniu okolicznoéci opisanych w § 9

5. Odstapienie od umowy nie skutkuje niewaZnoscia postanowieh umowy w zakresie odpowiedzialnoéci
Stron za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie przedmiotu umowy, opisanych w § 7 umowy.

10
1. Zmiana ktéregokolwiek postanowienia umowg 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 wlaéciwe przepisy

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

siedziby Zamawiajqcego.

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

Zafgcznik do umowy:

1. Szczegéfowy opis zaméwienia
2. Ofen‘a Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zacznik nr 1 do umowy

SZCZEGétOWY OPIS ZAMOWIENIA

Dostawa gumowego weia ssawnego do pojazdu ssaco-piuczqcego.

1. Opis pizedmiotu dostawy:
Dostawa gumowego weZa ssawnego przeznaczonego do pojazdu dwufunkcyjnego z odzyskiem wody.
Waz ssawny powinien odznaczac sie duzq elastycznoScia przy niskich temperaturach zewnetrznych
oraz posiadaé wzmocnienie tekstylne ze spirala metalowa.
Waz odpowiedni do zastosowania zaréwno na ssaniu jak i tioczeniu charakteryzujacy sie wysoka
odpornoécia na media Scierne oraz prace w Srodowisku Sciernym.

2. Parametry techniczne:
- Srednica wewnetrzna: 125,0 mm
- gruboSé Scianki: 9,5 mm
- ciénienie pracy: 6 bar
- ciénienie rozrywajace: 15 bar
- promien giecia do 500 mm
- waga do 6,3 kg/m
- diugoéé 25 m
- warstwa wewnetrzna: guma SBR, czarna, giadka
- warstwa zewnetrzna: guma SBR, czarna, odbicie tkaniny
- wzmocnienie — tekstylne ze spirala metalowa
- zakres temperatur pracy: -30°C/+80°C

3. Pozostaie warunki dostawy wzadzenia.
— gwarancja na urzadzenie minimum 12 m-ce
- do oferty naIeZy zaiaczyé certyfikat o przejéciu wymaganych testbw, badan
- dostawa na koszt oferenta w terminie 3 dni roboczych od daty zioZenia zlecenia
- waz wyprodukowany na terenie EU
- termin piatnoéci 30 dni. pizelewem, po otrzymaniu faktury VAT
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