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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Nazwa postepowania: Dostawa

Dostawa pompy samozasysajaca pompa odérodkowa z silnikiem wysokopreinym
przeznaczona do pompowania zréinicowanych mediéw
Victor Pumps $50

Numer postepowania: 10ITE [2022

specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

lmie i nazwisko: Janusz Kubek Data — 29.09.2022 r.

Pod pis: flogW

specyfikacje warunkéw zaméwienTa zatwierdzii pod wzgledem technicznym:

lmie i nazwisko: Krzysztof Linkiewicz — Kierqwnik Dzialu TE Dnia — 29 09.2022 r.

Podpis: //)wlam Wxfig/

specyfikacje waruaaméwienia zatwierdzii:
lmie i nazwisko: lwona Kazimierowska — Giéwny Ksiegowy I; Dnia - r.

Podpis:

specyfikacje warunkéw zaméwienia MW

lmie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski - Radca Prawny ! y/fnia - ................... r.
Podpis: Podpis: I / V/

specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:

Podpis:

Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia skiada sie z lnstrukcji a Wykonawcéw oraz wzoréw

nastepujacych dokumentéw/zaiacznikéw:

Zaiacznik nr 1 — Formuiarz oferty.

Zaiacznik nr 2 — Szczegéiowy opis przedmiotu zaméwienia.

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

Zaiacznik nr 4 - Oéwiadczenie o sytuacji Wykonawcy.
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Czeéé I swz - INSTRUKCJA DLA WYKONcéw

Rozdzial 1: ZAMA WIAJA CY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Sda 2 ograniczona odpowiedzialnoéciq,

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

1.2. Adres strony internetowej Zamawiajqcego,: www.big.mwik.kolobrzeg.gl
1.3. Ogmszenie o wszczeciu postepowania zosta+o zamieszczone na stronie internetowej BIP

Zamawiajacego.
1.4. E-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.p|
Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zaméwien przez MWIK Sp. z o. o. w Ko’tobrzegu - Zalacznik nr 1 do Uchwa’ry Nr
134/2019 Zarzadu SpéJki MVWK Sp. z 0.0. w Ko1obrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Dostawa pompy samozasysajqca pompa odérodkowa z silnikiem wysokopreinym
przeznaczona do pompowania zroinicowanych mediéw
Victor Pumps S50. Postepowanie nr 10ITEI2022

RozdzialI 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe miec
charakter pisemny. forme elektroniczna. Przed terminem skJadania ofert vonawcv winni zapoznaé
sie z treécia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaénieh albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za
zapoznanie sie z caJoécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte skJada sie w formie pisemnej.
2. Pe’momocnictwo do fldpisania ofem winno byé do’taczone do oferty, o ile nie wynika

z innych dokumentéw zaIaczonych do oferty (np. z odpisu z KRS. zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzia1a|no$ci gospodarczej). Peinomocnictwo winno byé ddaczone w oryginale lub
kopii poéwiadczonej notarialnie, badz’ przez jego wystawce.

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

Dostawa pompy samozasysajaca pompa odérodkowa z silnikiem wysokopreinym przeznaczona do
pompowania zréinicowanych mediéw

Victor Fjumps 850. Post powanie nr 10ITEI2022
NIE OTWIERAC PRZED "fl. ..... 10.2022 r. do GODZ. 14.00

4. Wykonawca m02e wprowadzié zmiany lub wycofaé z+oZona oferte, przed up1ywem terminu
sk1adania ofert.

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

Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowac cabéci zaméwienia. Oferty z+oZone jako czeéciowe nie beda waZne.



M SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Postepowanie nr 10/TEIZOZZ Strona: 3/15

Rozdziaf 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza moZliwoéci zioZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SW2
sposob wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).

Rozdziai' 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zamowienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy speiniaja nastepujace warunki

dotyczace:
a) posiadania uprawnien do wykonywania okreélonej dziaialnoéci lub czynnoéci, jeZeIi ustawy

nakiadaja obowiazek posiadania takich uprawnier‘i,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami zdoinymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONA WCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOWUDZIAILU WPOSTEPOWANIU:
1. Wykonawca zaiaczy nastepujace dokumenty potwierdzajace speinienie warunkow udziaiu

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
1.1. Formularz oferty — zaiqcznik nr 1 do SWZ.
1.2. Podpisany Szczegéiowy opis przedmiotu zaméwienia - zaiqcznik 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 stwierdzajqce, 2e zakres jego dziaialnoSci 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 Oéwiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania —
zaiacznik nr 3 do SWZ.

1.5. Podpisane OSwiadczenie 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 Wykonawca kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié
wqtpliwoéci co do jej prawdziwoéci. a Zamawiajacy nie bedzie mOQi sprawdzié jej prawdziwoSci
w inny sposéb.

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

RozdziaI 1o: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
Wykonawcy moga wspoinie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

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

dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca bedq 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 speiniajqce wymagania formalne okreéione w niniejszej instrukcji zioZone przez Wykonawcow
nie podlegajacych wykluczeniu, beds! oceniane wediug poniZszych kryteriéw i wag:
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Cena oferty — 100%

Wtym kryterium oferta moZe uzyskac max. 100 punktéw
1 % odpowiada punktacji koncowej 1 pkt.

Sposob dokonywania oceny wg wzoru:
C = Cn : Cb x100 pkt; gdzie:
Cn — cena najniisza,
Cb — cena badana

Rozdzial 13: WADIUM
Nie dotyczy.

Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiazania Wykonawcy ztoZona oferta jest okreslony do 30 dni,. Bieg terminu rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Rozdzial 15: MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:

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

Rozdzial 16: 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 przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajacego.
2. Komisja Przetargowa przystepuje do czeSci posiedzenia w trakcie, ktérego cztonkowie Komisji

dokonujq oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnosci 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 treScia SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu o ktére prowadzone jest postepowanie;
c) zostata podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej ztoZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;
5. Zamawiajacy odrzuci z postepowania oferty Wykonawcéw, kt6rzy odstqpili od podpisania uméw

z Zamawiajacym w prowadzonych postepowaniach oraz nienaleZycie wykonali zaméwienie.

Rozdzial 18: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:

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

2. Zamawiajacy mOZe wezwaé Wykonawcow, ktOrzy ztoZyli oferty w niniejszym postepowaniu do
ztoZenia ofert ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy, ktérzy przystapia do negocjacji ceny oferty, mo ztoz é ofe ostateczne z cen
niZszg 0d ceny Qierwotnej.

Rozdzial 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiata

najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.



SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Ea Postepowanie nr 10ITE12022 Strona: 5/15

2. O wyborze oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezwiocznie Wykonawcéw, ktémy ubiegali sie
o udzielenie zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktOrego oferte wybrano oraz
jej cene/wartoéé.

Rozdzial 19: UNIEWAZ'NIENIE 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 udzieienie zaméwienia Zamawiajqcy zawiadamia rewnoczeSnie
wszystkich Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zambwienia.

Rozdzial 20: SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SW2:
1. Wykonawca moZe zwrocié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zamowienia. Zamawiajqcy jest obowiazany niezwiocznie udzielio wyjaénien. jednak nie p62niej niz
2 dni przed upiywem terminu skiadania ofert, pod warunkiem. 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zamowienia wpiynai do Zamawiajacego nie pOZniej niz do godz.15.00
w dniu, w ktOrym upiywa poiowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.
Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej tresc na stronie internetowej BIP, bez ujawniania ZrOdia
zapytania.
Zamawiajacy moZe w kazdym czasie. przed upiywem terminu do skiadania ofert, zmodyfikowaé
treéé specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposob modyfikacje umieszcza na
stronie internetowej BIP.
Osobq uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — Janusz Kubek tel. + 48 883 045 009.
e-maii: przetarqi©mwik.kolobnzeqpl.
OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemnielfakseml. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomoca telefaksu uwaZa sie za zioZone w terminie, jeZeli ich treéé dotaria do adresata przed
upiywem terminu.
Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przesianie
doiaczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez
osobe upowaZniona do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajqcego.

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

3.

4.

Zostaiy okreélone 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 m02e zawrzeé umowe przed upiywem terminu okreélonego w ust. 2, jeZeIi
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zioZono tylko jednq oferte.
0 miejscu i dokiadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajqcy powiadomi niezwiocznie wybranego
Wykonawce.

Rozdzial 22: POUCZENIE O SRODKA CH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwoianie przysiuguje Wykonawcom. wyiacznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia Iub zaniechania czynnoéci, do
ktérej Zamawiajacy jest zobowiqzany na podstawie Procedury.
Odwoianie przysiuguje wyiacznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny speinienia
warunkéw udziaiu 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 10 dni jeZeii zostaiy doreczone
w inny sposob.
Wniesienie odwoiania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez mawiajacego.
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Odwoianie wnosi sie, wyiacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do
Prezesa Zarzadu Spéiki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéiki z ograniczona
odpowiedzialnosciq w Koiobrzegu.

5. Odwoianie powinno wskazywaé zaskarz'ona czynnoSé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej
zarzuca sie niezgodnosc z przepisami Procedury, zawierac’: zwiezie przedstawienie zarzutéw,
okreélaé Zadanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwolania.
Odwoianie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwoianie Prezes Zarzadu Spéiki moZe je uwzglednié lub odrzucié.

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

9. 0d decyzji Prezesa Zarzadu Spéiki rozstrzygajacej odwoianie nie przysiugujq dalsze Srodki
odwoiawcze.

.“S
”

Rozdzia123: OGtOSZENIE WYNIKOWPOSTEPOWANIA:
1. Po rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktérego 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.

2. Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zalacznik Nr1 do SWZ

dnia 10.2022 r
nazwa (firma) Wykonawcy

nr telefonu .............................................
e-mail: ..............................................

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spélka z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
mm

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujac do ogmszenia o rozpoczeciu postepowania
Dostawa pompy samozasysajqca pompa odérodkowa z silnikiem wysokopreinym
przeznaczona do pompowania zréinicowanych mediéw
Victor Pumps $50. Postepowanie nr 10ITEI2022

5.

Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w szczegobwym opisie zaméwienia za

wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

2+ netto + VAT = ............................................ 2+ brutto

(s{ownie: )

Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sit-g ze specyfikacja warunkéw zaméwienia i uznajemy sis; za

zwiazanych z okreélonymi 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

zamowienia. ,
Termin wykonania dostaw. zgodnie z szczegc‘flowym opisem zaméwienia.

Zatacznikami do niniejszej oferty sq:

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

podpis osoby losob/ upowaZnionej
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Zaiacznik Nr 2 do SWZ

SZCZEGOtOWY OPIS ZAMOWIENIA

Dostawa pompy samozasysajqca pompa odérodkowa z silnikiem wysokopreinym przeznaczona do
pompowania zréinicowanych mediéw
Victor Pumps S50

Samozasysajaca pompa odérodkowa z silnikiem wysokopreZnym przeznaczona do pompowania
zréZnicowanych mediéw
Victor Pumps 850

1. Opis przedmiotu dostawy:
Postepowanie dotyczy Samozasysajacej pompy odérodkowej z silnikiem wysokopreZnym Victor Pumps 850
na potrzeby wykonywania prac ziemnych. (Pompowanie wody czystej, brudnej
.odwadnianie powierzchniowe wykopéw

2. Parametry techniczne:
. Wydajnoéé pompy wodnej: do 42 m3/h
. Wysokoéé podnoszenia: do 26 m
- WIot/Wylot: 50 mm (pompa uzbrojona w przyiacza straZackie 2xH52)
. Wolny przelot wirnika: 25 mm
- Wymiary: 0,7x 0,6x (H)0,7[m]
- Masa: 82 kg
- Silnik: diesel Hatz 1330, 4,5 kW rozruch elektryczny

3. Pozostaie warunki dostawy urzadzenia.

- gwarancja na urzadzenie minimum 12 m-cy,
- wraz z urzqdzeniem oferent dostarczy instrukcje obsiugi w jezyku poiskim, DTR.
- dostawa na koszt oferenta w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy,
- oferent przeprowadzi bezpiatne szkolenie z obsiugi urzadzenia,
- termin piatnoéci 30 dni, przelewem, po otrzymaniu faktury VAT,
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

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

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

OSWIADCZENIE 0 BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Nawiazujac do og+oszenia o postepowaniu na realizacje zamowienia:

Dostawa pompy samozasysajqca pompa odérodkowa z silnikiem wysokoprginym
przeznaczona do pompowania zréinicowanych mediow

Victor Pumps $50. Postepowanie nr 10ITEI2022

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

1. Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzadzHa szkody. nie wykonujac zamowienia Iub
wykonujac je nienaleZycie,

2. W stosunku do Firmy, ktOra reprezentujemy nie otwarto Iikwidacji, ani nie ogJoszono
upadioéci, z wyjatkiem sytuacji, gdy p0 ogbszeniu upadméci doszio do zawarcia uk{adu
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeIi uk¥ad ten nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez Iikwidacje majatku upad’tego.

3. Firma, ktOrq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, omat Iub skiadek na
ubezpieczenia spdeczne Iub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, roz{02enia na raty zaleg’iych pJatnoéci Iub wstrzymania
w cabéci wykonania decyzji wiaéciwego organu.

4. Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaiy prawomocnie skazane za
przestepstwo popemione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia,
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujqcych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu Iub inne przestepstwo popemione w celu osiagniecia korzyéci majatkowych,
a takZe za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udziaiu w zorganizowanej grupie albo
zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa Iub przestepstwa skarbowego

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

6. Nie jesteémy powiqzani kapitawo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w spé’tce, jako wspélnik spaki cywilnej Iub spdki osobowej;
b) pe+nieniu funkcji czionka organu nadzorczego Iub zarzqdzajacego, prokurenta,

pemomocnika.

..‘...........,dnia .................. 10.2022 r. ....................................................................
(upeinomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zaiqcznik nr 4 do SWZ

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

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

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udziaIu w postepowaniu

Nawiqzujac do og+oszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

Dostawa pompy samozasysajqca pompa odérodkowa z silnikiem wysokopreinym
przeznaczona do pompowania zréinicowanych mediéw
Victor Pumps S50. Postepowanie nr10ITEI2022

Zgodnie z wymogami okreélonymi, oswiadczam, co nastepuje:

Warunki udzialu w postepowaniu

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

2. OSwiadczam, 2e spemiam Warunki udzia’lu w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji Iub uprawnien do prowadzenia okreélonej dzialalnoéci zawodowej,

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

Miejsce i data 10.2022 r.
podpis osoby loséb/ upowaZnionej/nych
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Zalqcznik nr 5 do SWZ

OSWIADCZENIE O STATUSIE DUZEGO PRZEDSIEBIORCY

Zgodnie 2 an. 4 c ustawy o przeciwdzia+aniu nadmiernym
opéznieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2021 r.
poz.1649), ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” spélka z ograniczonq
odpowiedzialnoéciq z siedziba w Ko10brzegu, przy ul. Artyleryjskiej 3 wpisana
do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie,
Wydzia1 IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000169262, NIP: 671-00-12-257, REGON: 330263149, speIniajac obowiazek
natoZony plzywo1ana ustawa niniejszym oéwiadcza, fie posiada status duZego
przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 wyZej wskazanej ustawy.



SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
\G Postepowanie nr10lTE/2022 Strona: 12/15

Umowa nr 10ITEI2022

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

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

Pawel Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwanymi w tekScie umowy Zamawiajacym,

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 zaméwien
przez MVWK Spéika 20.0. W Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzadu Spéiki MWiK 2 04.12.2019)
zostaia zawarta umowa o nastepujacej'treéci:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa pompy samozasysajaca pompa odérodkowa z

silnikiem wysokopreZnym przeznaczona do pompowania zréZnicowanych mediéw
Victor Pumps 850, okreélona w Szczegéiowym opisie zaméwienia, ktéry stanowi zaiacznik nr
1 do umowy.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Zamawiajqcego 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 okreéiona w ofercie Wykonawcy z dnia r., ktOra
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
................................................ tel. e-mail

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

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

§ 4
1. Strony ustalaja, Ze zap1ata za wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeZeniem ust 2, bedzie sis;

odbywa1a 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
Obowiqzki Wykonawcy:
1. Usunqc wady i usterki jakie zostana ujawnione w trakcie odbioru Iub w okresie rekojmi i gwarancji.
2. Przeprowadzic rozruch i prébna eksploatacje;
3. Przekazac Zamawiajacemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego

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

§ 6
1. Strony ustalaja, 2e przedmiotem odbioru jest dostawa okreSIona w szczegéiowym opisie

zaméwienia — zaiqczniki 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 wjezyku polskim, niezbedne dla prawidiowego u2ytkowania i obsiugi.

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

§7

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

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

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiazany do bezpiatnego usuwania zaistniaiych
wad i usterek w terminie 2 dni od momentu ich zgioszenia.

4. Za moment zgioszenia usterki/wady uwaZa sie dzier'i wysiania: 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. ktOre beda naliczane w nastepujqcych wypadkach
i wysokoéciach:
1) Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kary umowne:

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

b) za zwloke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci 0,13%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kaZda rozpoczeta dobe Iiczona
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 okreélonego w § 2 ust. 1,

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

2.Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach
ogolnych, o ile wartoéé zastrzeZonych kar nie pokrywa wysokoéci szkody, a taKZe w przypadkach
zawinionych przez drugq strong, dla ktérych kar umownych nie zastrzeZono.

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

§ 9
1. NiezaIeZnie od wypadkéw wymienionych w treéci Ksiegi III tytuiu XV kodeksu cywiinego, kaZdej ze

Stron przysiuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku udowodnionego, ra2acego
naruszenia przez druga Strone podstawowych postanowier‘i umowy na zasadach opisanych niZej.

2. Zamawiajacemu przysiuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujqcych sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoiicznoéci powodujacej, 2e wykonanie umowy w caioéci

Iub
w jej czeéci nie IeZy w interesie publicznym, czego nie moZna byio przewidziec w chwili jej
zawarcia.

2) zostanie wszczete postepowanie zmieizajace do ogioszenia upadioSci, rozwiqzania firmy
Wykonawcy Iub zostanie zioZony wniosek o ogioszenie upadioéci 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 niezwtocznie nie wznowi ich pomimo wezwania Zamawiajacego.
5) gdy Wykonawca nie realizuje obowiazkéw w zakresie gwarancji i rekojmi, okreélonych w § 9.
Wykonawcy przysituguje prawo odstapienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw, jeZeli Zamawiajacy:
1) odmawia odbioru dostawy lub odmawia podpisania protoko+u odbioru, bez wskazania

uzasadnionej przyczyny,
2) nie wywiazuje sie z obowiazku zapIaty faktury, mimo dodatkowego wezwania. w terminie

jednego miesiaca od up{ywu terminu na zaplate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.
Oéwiadczenie o odstapieniu od umowy naIeZy z+oZyc drugiej stronie w formie pisemnej pod
rygorem niewaZnosci - oswiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawierac uzasadnienie oraz
musi byé 2&020ne nie péiniej niZ w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od daty powziecia
przez Strong wiadomoSci o wystapieniu okolicznoéci opisanych w § 9

Odstapienie od umowy nie skutkuje niewaZnoécia postanowien umowy w zakresie odpowiedzialnosci
Stron za niewykonanie lub nienaIeZyte wykonanie przedmiotu umowy, opisanych w § 7 umowy.

§ 10
. Zmiana ktéregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyraZonej na piSmie w

formie aneksu do umowy pod rygorem niewaZnosci z zastrzeZeniem ust 2.
Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub przedstawiciela Zamawiajacego nie wymaga zmiany
umowy pod warunkiem zachowania pisemnej formy powiadomienia.

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

Kodeksu cywilnego.
Spory wynikle ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny w&aéciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§12

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

Zalgcznik do umowz:

1. Szczegélowy opis zaméwienia
2. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zacznik nr 1 do umowy

SZCZEGétOwv OPIS ZAMéWIENIA

Dostawa pompy samozasysajaca pompa odérodkowa z silnikiem wysokopreZnym przeznaczona do
pompowania eZnicowanych mediéw
Victor Pumps S50

1. Opis przedmiotu dostawy:
Postepowanie dotyczy Samozasysajacej pompy odérodkowej z silnikiem wysokopreZnym Victor Pumps
S50 na potrzeby wykonywania prac ziemnych. (Pompowanie wody czystej, brudnej
,odwadnianie powierzchniowe wykopéw

2

3

. Parametry techniczne:
Wydajnoéé pompy wodnej: do 42 m3/h
Wysokoéé podnoszenia: do 26 m
WIot/Wylot: 50 mm (pompa uzbrojona w przyiacza straZackie 2xH52)
Woiny przelot wirnika: 25 mm
Wymiary: 0,7x 0,6x (H)0,7[m]
Masa: 82 kg
Silnik: diesel Hatz 1330, 4,5 kW rozruch elektryczny

. Pozostaie warunki dostawy urzqdzenia.

- gwarancja na urzadzenie minimum 12 m-cy,
- wraz z urzadzeniem oferent dostarczy instrukcje obsiugi 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 piatnoéci 3O dni, przelewem, po otrzymaniu faktury VAT,




