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Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedzialnoéciq

Ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Nazwa postgpowania: Dostawa

do pojazdéw i urzadzefi
Dostawa olejéw, smaréw i innych materiaiéw eksploatacyjnych

Numer postepowania: 7INZI2022

2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

Imie i nazwisko: Janusz Kubek Dnia - 04. 11.2022 r.

Podpis: M W
3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii pod wzgledem technicznym:

lmie'I nazwisko: Krzysztof Pokorzyr‘Iski kier. Dzi NZ Dnia - 04.11.2022 r.

Podpis: ‘i

4: specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: 1

lmie i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — Radca My Dnia - .7. 11.2022 r.

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzfi /

lmie i nazwisko: Iwona Kafiimierowska — Giéwny Ksiegowy Dnia JIM $111 .2022 r.

Podpis: Jm Mum KW
6. specytikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii:

lmie i nazwisko: Pawei Hryciéw— Prezes Zarfabdu SWKiU Dnia - .95" 11.2022 r.

Podpis: NIWiK Sp Z 0 0 yV‘”""

Pawel Icio’w

Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej w skrécie specyfikacja lub SWZ.
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Czeéé I SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdzial 1: ZAMA WIAJA CY:
1.1. Nazwa i adres: ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spoika z ograniczona odpowiedzialnoécia,

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
Tel./Fax. + 48 94 35 232-92, REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.
Adres strony internetowej Zamawiajqcego,: www.big.mwik.kolobrzeg.gl
Ogioszenie o wszczeciu postepowania zostaio zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajacego.

Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreSIonych
Procedura udzielania zaméwien przez MVWK Sp. z o. o. w Koiobrzegu - Zaiacznik nr 1 do Uchwaiy Nr
134/2019 Zarzadu Spéiki MVVIK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

1.2.
1.3.

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Dostawa olejéw, smaréw i innych materialéw eksploatacyjnych
do pojazdéw i urzqdzefi
Postepowanie nr 7/NZ/2022

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupeinienia i wyjaénienia treSci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe mieé
charakter pisemny lub forme elektroniczna. Przed terminem skladania ofert Mkonawcy winni
zapoznaé sie z treécia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaéniefi albo innymi wprowadzonymi
zmianami. Za zapoznanie sie z caioSciq udostepnionych dokumentdw odpowiada Wykonawca.

RozdziaI 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferta skiada sie w formie pisemnej. Zamawiajqcy nie wyraZa zgody na zioZenie oferty w
postaci elektronicznej.

2. Peinomocnictwo do Qodgisania ofem winno byé doiaczone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentéw zaiaczonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dziaialnoéci gospodarczej). Peinomocnictwo winno byé dolaczone w oryginale Iub
kopii poéwiadczonej notariainie, bad: przez jego wystawce.

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

Dostawa olejéw, smaréw i innych materialéw eksploatacyjnych
do pojazdéw i urzqdzefi
Postepowanie nr 7/NZ/2022

NIE OTWIERAC‘ PRZED .11112022 r. do GODZ. 14:00

1. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany Iub wycofaé zioZona oferte przed upiywem terminu
skiadania ofert.

2. Formularz Oferty jest jawny od chwili otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeIi Wykonawca
nie p62niej niz w terminie skiadania ofert zastrzegi, 2e nie mogq one byé udostepniane.

Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:

Oferta musi obejmowaé caioSci zaméwienia, Oferty ziOZOne jako czeéciowe nie beda waZne.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajacy nie dopuszcza moZIiwoSci zioZenia oferty przewidujqcej odmienny niz okreélony w SWZ
sposob wykonania zaméwienia (oferty wariantowej).
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Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU w POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spemiaja nastepujqce warunki

dotyczace:
a) posiadania uprawnieh do wykonywania okreSIonej dzia+a|nosci lub czynnoéci, jeZeli ustawy

nak+adajq obowiazek posiadania takich uprawniefi,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencja+em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONA WCY W CELU POTWIERDZENIA SPE-‘LNIENIA WARUNKOW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

Wykonawca za1aczy nastepujace dokumenty potwierdzajqce spe’mienie warunkéw udzialu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
Wykonawca za+aczy nastepujqce dokumenty potwierdzajace spemienie warunkéw udzialu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

Dowéd—wniesieniawadium.— nie jest wymagany.

Formularz oferty - zalacznik nr 1 do SWZ.

Podpisany opis przedmiotu zaméwienia — Zatacznik nr 2 do SWZ.

Aktualny odpis z wiaSciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia1alnoéci
gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajace, 2e zakres jego dzia+alno$ci odpowiada profilowi zaméwienia, a takZe
wskazujace osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy — wystawiony nie wczeSniej
niz 6 miesiecy przed up1ywem terminu skJadania ofen.
Wy1acznie dla spé’tek cywilnych: a) umowa spaki.
Podpisane OSwiadczenie Wykonawcy — zalacznik nr 3 do SWZ.
Podpisane Wykaz zrealizowanych dostaw, zrealizowanej w ciagu ostatnich 3 lat (to znaczy
zakor’1czonych plzed up’rywem terminu skiadania ofert, a jeZeIi okres prowadzenia dzia+alnoéci
jest krétszy - w tym okresie), - zalacznik nr 4 do SWZ.
Podpisane oéwiadczenie Wykonawcy - za¥qcznik nr 5 do SVVZ.
Opa‘acona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, 2e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci.

Zamawiajacy zaZada przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawca kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie még’: sprawdzié jej prawdziwoéci
w inny sposéb.
Zamawiajacy moie wezwac Wykonawcéw, ktorzy w wyznaczonym terminie nie z+ozyli dokumentow
potwierdzajacych spemienie warunkéw udziam w postepowaniu, do uzupe’mienia tych dokumentéw
w okreélonym terminie.

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

Rozdzial 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1.

2.
3.

Gene winna uwzgledniaé wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja zaméwienia,
w tym dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca bedq prowadzone w PLN.
Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towardw i us+ug zgodna
z ustawa o podatku VAT i podatku akcyzowym.
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Rozdziat 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty speiniajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji zioZone przez Wykonawcéw

nie podlegajacych wykluczeniu, beda oceniane wediug poniZszych kryteriéw i wag:

1. Cena brutto oferty — 100%

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

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

Najkorzystniejsza ofertq jest oferta, ktéra uzyska w prowadzonym postepowaniu najwiekszq
iiczbe punktéw.

Rozdzial 13: WADIUM - nie jest wymagane;

Rozdzial 14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiqzania Wykonawcy zioZonaj Oferta jest okreélony do dnia 30.11.2022. Bieg terminu
rozpoczyna sie wraz z upiywem terminu skiadania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCEI TERMIN SKILADANIA OFERT:
Miejsce:
poczta/ Punkt Obsiugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji” Sp. z 0.0.

ul Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg.

Oferty ziozone po terminie zostana Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozdzial 16: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU
OFERTY:
1. Sesja otwarcia nie jest jawna. przeprowadza ja Komisja Przetargowa Zamawiajacego polega na:

sprawdzeniu ofert przed otwarciem, czy nie zostaiy uszkodzone, wycofane iub zamienione.

2. Czionkowie Komisji dokonujq oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z
warunkami okreélonymi opisie przedmiotu zaméwienia SW2.

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

4. Oferta zostanie odrzucona, jeZeIi:

a) nie jest zgodna z treécia SWZ;

b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu, o ktére prowadzone jest postepowanie;

c) zostaia podpisana pIzez osoby nieuprawnione;

d) jej zioZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;

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

wykonawca/ami, ktérzy zioZyIi oferty.
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2. Zamawiajecy moZe wezwaé Wykonawcéw, ktérzy ztOZyli oferty w niniejszym postepowaniu do
ztoZenia ofert ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

3. Wykonawcy. ktérzy przystqpia do negocjacji ceny oferty, mogg 210216 ofem ostateczne z ceng‘
niZszg od ceny pienlvotnej.

RozdzialI 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktOrego oferta bedzie przedstawiata

najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.

2. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcéw, ktOrzy ubiegali sie
o udzielenie zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz
jej cene/wartoéé.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikacji treéci umowy, wynikajacej z treéci wybranej
oferty.

Rozdzial 19: UNIEWAZ'NIENIE POSTEPOWANIA:
1. Zamawiajqcy moZe uniewaZnié postepowanie, bez podania przyczyn, na kaZdym etapie

postepowania.

Gdy postepowanie obarczone jest wade uniemozliwiajacq zawarcie waZnej umowy.

O uniewaZnieniu postepowania Zamawiajacy zawiadamia poprzez zamieszczenie
uniewaZnienia na stronie internetowej BIP Zamawiajecego.

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

zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiqzany niezwtocznie udzielié wyjaéniefi, jednak nie pozmej
niz 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaénienie
treéci specyfikacji warunkéw zamowienia wptynqt do Zamawiajacego nie pOZniej niz do kor‘nca
dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy jednoczeénie umieszczajej treéé na stronie internetowej BIP, bez ujawniania
ZrOdta zapytania.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moZe w kaZdym czasie. przed uptywem terminu
do sktadania ofert. zmodyfikowac tresc specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten
sposéb modyfikacje umieszcza na stronie internetowej BIP

4. Osoba uprawniona do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym - e-mail: Qrzetargi@mwik.kolobrzeg.gl,
pod wzgledem technicznym — Krzysztof Pokorzyfiski —kier. Dz. NZ

5. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przestanie
dolaczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez
osobe upowaZnionq do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzial 21: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCYZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zostaty okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 8 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i 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

Zamawiajqcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zambwienia lub zaniechania czynnoéci, do
ktérej Zamawiajqcy jest zobowiazany na podstawie Procedury.

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

3. Odwotanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeIi
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zostaiy przes+ane faxem lub droga elektroniczna, albo w terminie 10 dni jeZeli zosta{y doreczone
w inny sposéb.
Wniesienie odwolania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwdanie wnosi sie nqcznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do
Prezesa Zarzadu Spélki ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spdki z ograniczona
odpowiedzialnoéciq w Kobbrzegu.
Odwolanie powinno wskazywac zaskarZona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktOrej
zarzuca sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawierac zwiez’te przedstawienie zarzutéw,
okreélac Zadanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odoania.
Odwdanie rozstrzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.
Rozpatrujac odwmanie Prezes Zarzadu SpéJki moZe je uwzglednié lub odrzucié.

. Informacje o odrzuceniu odwo{ania Zamawiajacy przesyla Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli
w postepowaniu.

. Od decyzji Prezesa Zarzqdu SpéIki rozstrzygajacej odwdanie nie przysmguja dalsze Srodki
odwo’lawcze.

Rozdzial 23: OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWAMIA:

1. Niezw+ocznie po rozstrzygnieciu postepowania Wykonawca, ktérego oferta zostaia wybrana do
realizacji, zostanie zawiadomiony (e—mail) 0 dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu
wybranego wykonawcy oraz uzasadnienia wyboru) lub o uniewaZnieniu postepowania.

Wyniki postepowania zostana zamieszczone na stronie internetowej:
www.biQ.mwik.ko|obrzeg.pl



SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Postepowanie nr 7/NZI2022 Strona: 7/17

Zalqcznik Nr1 do SWZ

dnia 11.2022 r
nazwa (firma) Wykonawcy

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

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spéika z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Kolobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujac do ogioszenia o rozpoczeciu postepowania na:

,,Dostawa olejéw, smaréw i innych materialéw eksploatacyjnych
do pojazdéw i urzqdzeri” Postepowanie nr 7INZIZOZZ

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w opisie przedmiotu zaméwienia na

okres 2 lat za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

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

(siownie: .............................................................................................,........................ )

. cena wartoéé
Lp. Asortyment oraz wielkoéé opakowafi lloéé Jedn-ostka jedn netto

mlary netto
Ole' Su erolCC-3O o k. 20 1i1 J p ( p try) 100 litr
Ole' Mobil- Su er 15W40 o k. 201itréw2 J p ( p ) 120 litr

3 Olej CastrolVecton 5W-30 (opk.201itrow) 80 H
I r

Ole’ Castrol Ed e 5W—30 o k. 5 litréw4 J g ( p ) 120 litr
Ole' Sheel Tellus SZM46 o k. 20 litrow5 J ( p ) 80 litr

6 Olej CastrolMagnatec SW40 (opk.4litry) 40 H:
l r

7 Olej Mobil Dexron ATF 220 (opk. 1 litr) 10 it
| r

8 Srodek do konserwacji i czyszczenia kokpitu (spray)
100 szt.

9 Olej Castrol vecton 10W40 E6/E9 (opk. 201) 60 it
I r

Ole' Hi olGL-4 80W90 o k.201i10 J p ( p W) 60 Iitr
Ole' H drauliczn HL-68 o k.201itrow11 J y y ( p ) 100 Iitr

12 Olej parafinowy Total Finavestan 360B (opk. 20
litrow) 140 Iitr

13 Olej hydrauliczny Castrol HYSPIN HVI 46 (opk.
201itrow) 40 Iitr
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14 Olej przekladniowy (uklad kierowniczy)75W80 (opk.
l litr) 6 litr

15 Olej silnikowy 10W30 API—SI do agregatow marki
Honda (opk. llitr) 10 litr

16 Olej do kosiarek SAE 30(mobil, travol, inne) (opk. 0.6
litra) 1 0 litr

17 Olej Stihl do silnikéw dwusuwowych (czerwony)
(opk. 1 litr) 20 litr

18 Dodatek do paliwa Adblue (mauzer 1000 1)
Mauzer nie kaucjowany zwrotny 3000 litr

19 Smar lT4SS (opk. 10 kg.) 40 kg

Smar Mobil rease XHP 0,4 k /szt
20 g g 24 szt
21 Smar Litowy Shell Gadus S2 V 220 (0,4kg)/ szt 40 szt

22 Samar Stih180 g/ szt

12 szt
23 Plyn hamulcowy DOT -4 (opk. 0,5 litra) 20 H

l I’

P n chlod. Fe 0 -35 * o k. 20 litrow24 iy mg ( p ) 300 litr
Denaturat o k. 0,5 litra25 ( p ) 15 litr
P n do 5 skiwac s b letni 5 litréw26 ly pry zy zy ( ) 600 W
P 11 do 5 skiwac zimo o k. 5 litrow27 1y pry zy wy( p ) 900 Mr
Ben na ekstrakc ‘na 0 k.5 litréw28 zy yJ ( p ) 50 W

29 Emulsja tokarska (opk. 5 litréw)
1 5 litr

Samostart / szt
30 20 szt
31 Smar grafitowy (opk. 10 kg)

20 _kg
32 Olej mobil SHC 630 ( opk. 20 litréw)

100 litr
33 Olej Total Quartz 0W—30 C2 (opk. 4 litry)

160 litr
34 Plyn chlodniczy G-l3 (opk. 20 litrow)

80 litr

35 Szampon z woskiem samochodowy (opk. 51) 30 litr

36 WD-40 z aplikatorem lub CX80 400m1/sztuki
80 szt

37 Smar litowy FUCHS RENOLlT LX-PEP2 (opk.
18kg) 36 kg

38 Olej hydrauliczny HL-46 (opk. 20 l_)
1 00 litr

39 Olej petronas syntium 7000B 0W-30 C2 (opk. 4L)
30 litr

Powyzsza cena uwzglednia wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu zaméwienia, w tym

réwniez koszty dostawy do siedziby Zamawiajacego w Kolobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3.

_l
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2. OSwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie z treéciq Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia i uznajemy sie

za zwiazanych z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.

3. Oéwiadczamy, 2e zawarty projekt umowy zosta% przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wy2ej wymienionych warunkach

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

OSwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejszq oferta na czas do dnia 30.11.2022.

5. Oéwiadczamy, Ze posiadamy wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu

zaméwienia.

Zalacznikami do niniejszej oferty sq:

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

podpis osoby loséb/ upowaZnionej
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMéWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest:
Dostawa olejéw, smaréw i innych materialéw eksploatacyjnych
do pojazdéw i urzqdzer'I Postepowanie nr 7 /NZ/2022

Wfizczegélnienie

Zalacznik Nr 2 do SWZ

Lp. Asortyment oraz wielkoéé opakowan lloéé jedgiigika

Ole' Su erol CC-30 0 k. 20 Ii1 J p ( p W) 100 Iitr
Ole' Mobil- Su er 15W40 o k. 201itréw2 J p ( p ) 120 Iitr

3 Olej CastrolVecton 5W-30 (opk.201itréw) 80 H
I r

016' Castrol Ed e 5W-30 o k. 5 litrow4 J g ( p ) 120 Iitr
Ole' Sheel Tellus SZM46 o k. 20 litréw5 J ( p ) 80 Iitr

6 Olej CastrolMagnatec SW40 (opk. 41itry) 40 H
I r

7 Olej Mobil Dexron ATF 220 (opk. 1 litr) 10 It
I r

8 $rodek do konserwacji i czyszczenia kokpitu (spray)
100 szt.

9 Olej Castrol vecton 10W40 E6/E9 (opk. 201) 60 It
I r

10 Olej Hipol GL-4 80W90 (opk. 20 litiy) 60 It
I r

Ole' H drauliczn HL-68 o k. 20 litréw11 J y y ( p ) 100 Iitr
12 Olej parafinowy Total Finavestan 360B (opk.201itréw) 140 H

I r
13 Olej hydrauliczny Castrol HYSPIN HVI 46 (opk. 201itréw) 40 It

I r

14 Olej przekladniowy (uklad kierowniczy)75W80 (opk. 1 litr) 6 H
l r

15 Olej silnikowy 10W30 API-SI do agregatéw marki Honda (opk.
llitr) 10 Iitr

16 Olej do kosiarek SAE 30(mobil, travol, inne) (opk. 0.6 litra) 10 H
I r

17 Olej Stihl do silnikow dwusuwowych (czerwony) (opk. l litr) 20 Iitr

18 Dodatek do paliwa Adblue (mauzer 1000 1)
Mauzer nie kaucjowany zwrotn)I 3000 Iitr
Smar lT4S3 o k. 10k .19 ( p g) 40 kg
Smar Mobil rease XHP 0,4 k /szt20 g g 24 szt

21 Smar Litowy Shell Gadus 82 V 220 (0,4kg)/ szt
40 szt

Samar Stih180 g / szt
22

12 szt
P nhamulco DOT -4 0 k. 0,51itra23 *y wy ( p ) 20 Iitr
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P1yn chlod. Petrygo -35 * (opk. 201itr6w)24 300 litr
Denaturat o k. 0,5 litra25 ( p ) 15 litr
P 11 do 5 skiwac s b letni 5 litréw25 1y pry zy zy ( ) 600 Mr
P 11 do 5 skiwac zimow o k. 5 litréw27 1y pry zy y( p ) 900 W
Ben na ekstrakc ‘na 0 k5 litréw28 2y yj ( p ) 50 litr

29 Emulsja tokarska (opk. 5 litréw)
1 5 litr

Samostart / szt
3O 20 szt
31 Smar grafitowy (opk. 10 kg)

20 4kg
32 Olej mobil SHC 630 ( opk. 20 litréw)

1 00 litr
33 Olej Total Quartz 0W-30 C2 (opk. 4 litry)

V 1 60 litr
34 P1yn ch1odniczy G-13 (opk. 20 litréw)

80 litr

35 Szampon z woskiem samochodowy (opk. 51) 30 litr

36 WD-40 z aplikatorem lub CX80 400ml /sztuki
80 szt

37 Smar litowy FUCHS RENOLIT LX-PEP2 (opk. 18kg)
36 kg

38 Olej hydrauliczny HL-46 (opk. 20 1_)
1 00 litr

39 Olej petronas syntium 7000E 0W—30 C2 (opk. 4L)
3O litr

Warunki Eostggowania

P
P

N
T

‘
.01

Oferty naleZy z1oZyc wy1acznie na formularzu stanowiacym za1acznik do SW2.
0 wyborze decyduje najkorzystniejsza oferta cenowa.
Nie dopuszcza sie zmiany asortymentu.
lloéci wymienione w formulalzu oferty sa prognozami zuZycia zamawiajqcego, bez obowiazku
wyczerpania oferowanych ilosci.
Dostawy sukcesywne do magazynu zamawiajqcego na koszt dostawcy.( Dwa razy w
tygodniu)
Platnoéci za dostarczony towar przelewem w terminie 21 dni od dostawy towaru i faktury VAT.
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diu .........

Umowa Nr 7/NZ/2022

...... 2022. r. w KoIobrzegu pomiedzy:

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spélkq z ograniczona odpowiedzialnoéciq z siedzibq
w Kolobrzegu, ul. Artyleryjska 3, wpisana do rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Koszalinie

ktéra reprezentuje:

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwany dalej Zamawiajqcym,

prowadzonego przez Sad Rejonowy
zakiadowy: .................... PLN./ PESEL ...................
NIP

zwanym dalej Wykonawca,

wpisanego do Rejestru
pod numerem KRS ............... Kapita1

IX Wydzia+ Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000169262
Kapitai zak+adowy: 61 928 000 PLN. NIP:671-00-12-257; REGON2330263149,

Przedsiebiorcéw

zosta1a zawarta umowa na dostawe olejéw, smaréw i innych materiaiéw eksploatacyjnych do
pojazdéw i urzadzerfi"- nastepujacej treéci:

§1.
Wykonawca sprzedaje a Zamawiajacy nabywa dostawe olejéw, smaréw i innych materia1ow
eksploatacyjnych do pojazdéw i urzqdzer‘: w rodzajach i iloéciach okreélonych w ofercie Wykonawcy z
dnia ............. ...... , ktéra stanowij zaL nr 1 do Umowy .

§2.
Towar wymieniony w § 1 nabywany bedzie przez Zamawiajacego w okresie 1 rok od dnia
zawarcia umowy.
Odbiory towaru odbywac sie beda sukcesywnie po pisemnym nszeniu przez Zamawiajacego (
Iub e—mail: k.pokorzynski @mwik.kolobrzeg. pl ) zapotrzebowania, tj. rodzaju i iloéci towaru.
Wykonawca zrealizuje zg1oszone zaméwienie w terminie 3 dni roboczych od dnia zg1oszenia
zapotrzebowania, o ktorym mowa w pkt 2.
Przedmiot umowy realizowany bedzie sukcesywnie w okresie jej trwania. Iloéci wymienione
w Zaiaczniku nr 1 niniejszej Umowy nie sa iloéciami do realizacji , lecz stanowia prognoze
Sredniego zapotrzebowania Zamawiajacego.
Wraz z dostawa towaru Wykonawca dostarczy karty charakterystyk materiakbw niebezpiecznych
oraz atesty.
W przypadku wystapienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie dokonac
czynnoéci powodujacych wymiane towaru w terminie okreélonym w warunkach gwarancji. .
W przypadku dostawy, towaru o jakoéci nie odpowiadajacej asortymentowi przedstawionemu
w formularzu oferty, Zamawiajqcy ma prawo odstapié od Umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy moZe r6wnie2 odstapié od umowy w przypadku. gdy Wykonawca nie dotrzymuje
terminéw dostawy Iub gdy gwarant albo dajacy rekojmie nie wykonuje swoich obowiazkéw.

§ 3.
Dokumentem potwierdzajacym dostawe uzgodnionej partii towaru beda faktury VAT Wykonawcy
zawierajace szczegdowe zestawienie dostarczonego towaru - dostarczane wraz z partia towaru.
Do koordynacji ca1o$ci spraw zwiazanych z niniejsza umowa Zamawiajqcy wyznacza
p. Krzysztof Pokorzynski e-mail: k.pokorzynski@mwik.kolobrzeg.pl
Do koordynacji caéci spraw zwiazanych z niniejsza umowa Wykonawca wyznacza

.......e..-mail .......................................
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§ 4.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreSIonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma maksymalne

wynagrodzenie w kwocie .................. + podatek od towardw i usiug VAT = .............. (siownie :
.................................... ) zgodnie z Oferta Wykonawcy z dnia ktéra stanowi
zaiacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Faktury VAT Wykonawcy, o ktérych mowa w § 3 pkt. 1 beda dla Zamawiajqcego podstawa do
dokonywania piatnoéci za dostarczona partie towaru.

3. KaZdorazowo zapiata naleinoéci nastapi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w
terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiajacego.

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

podpisu upowaZnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6. Za zwioke w zapiacie naleZnoéci wynikajacej z faktury Wykonawca jest uprawniony do Zadania

zapiaty odsetek, w wysokoéci odsetek ustawowych.

§ 5.
1. Strony zastrzegaja kary umowne naliczane od caiego wynagrodzenia umownego brutto,

okreélonego w § 4 pkt. 1, i nazywanego niZej "wynagrodzeniem", w nastepujacych wypadkach
i wysokoéciach:

1.1. Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kare umownq:
a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokoéci 2% wynagrodzenia brutto

okreélonego w § 4 ust. 1 za kazda rozpoczetq dobe opéinienia,
b) za odstapienie od umowy przez ktéqolwiek ze stron z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy -

w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 4 ust. 1
1.2. Zamawiajacy zapiaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od umowy z przyczyn

zaleZnych od Zamawiajacego - w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 4
ust. 1.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach
ogélnych, o ile wartosc zastrzeZonych kar nie pokrywa wartosci szkody. a takZe w
pizypadkach dla ktérych kar umownych nie zastrzeZono.

§ 6.
Ewentualne spory, ktére moga wyniknqé na tle wykonania postanowier’i umowy strony podejma sie
rozstrzygnqc’: polubownie. W razie braku moZliwoSci polubownego rozwiazania sporéw. beda one
rozstrzygane przez Sad Gospodarczy wiaéciwy dla Zamawiajqcego.

§ 7.
Wszelkie zmiany lub uzupeinienia do umowy moga nastapié w formie aneksu do umowy, pod rygorem
niewaZnoSci.

§8.
W sprawach nie uregulowanych maja zastosowania postanowienia kodeksu cywilnego.

§9.
Umowe niniejszq sporzqdzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach. w tym: 1 egzemplarz dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

1. Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

.........--.....--............. ... ........................................
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Zgodnie 2 art. 4 c ustawy o przeciwdziaianiu nadmiernym opéinieniom w

transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1649), ,,Miejskie

Wodociagi i Kanalizacja” spélka z ograniczonq odpowiedzialnoécia z siedzibq w

Ko+obrzegu, przy ul. Artyleryjskiej 3 wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego

przez Sad Rejonowy w Koszalinie, WydziaI IX Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem KRS 0000169262, NIP: 671-00-12-257, REGON: 330263149,

spe1niajac obowiazek na+oZony przywo’ranq ustawa niniejszym oéwiadcza, 2e posiada

status duZego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 wyZej wskazanej ustawy.
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dnia 11.2022 r

Zaiacznik nr 3 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

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

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

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

OSWIADCZENIE
o speinieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

,,Dostawa olejéw, smaréw i innych materiatéw eksploatacyjnych
do pojazdéw i urzqdzeri” Postepowanie nr 7INZI2022

1. Oéwiadczam. Ze: moge ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia:
1) nie podlegam wykluczeniu; .

2. OSwiadczam. 2e spe’miam Warunki udzialu w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji Iub uprawnien do prowadzenia okreélonej dzialalnoéci zawodowej,

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

.................... ,dnia.............112022 r.

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

(upe’momocniony przedstawiciel wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 4 do SWZ

dnia 11.2022 r

peina nazwa wykonawcy

WYKAZ DOSTAW

,,Dostawa olejéw, smaréw i innych materiaiéw eksploatacyjnych
do pojazdéw i urzqdzer'l” Postepowanie nr 7INZI2022

Wykaz zrealizowanej 1 dostawy w ciagu ostatnich 5 lat, to znaczy zakohczonych przed upiywem
terminu skiadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziaialnoéci jest krétszy - w tym okresie.

Lp. Nazwa i rodzaj typ wartoéé czas realizacji nazwa i adres zaiaczone
zaméwienia dostawy (naleiy podaé daty) Zamawiajqcego dokumenty

oraz zakres dostawy Wykonawcy TAKINIE
poczqtek koniec

podpis osoby losébl upowaZnionej/nych
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Zaiacznik nr 5 do SWZ

dnia 11.2022 r
pelna nazwa wykonawcy

Oéwiadczenie o akceptacji przez Wykonawce projektu umowy

Skladajqc ofertg w postepowaniu na:
,,Dostawa olejéw, smaréw i innych materialéw eksploatacyjnych
do pojazdéw i urzqdzefi” Postepowanie nr 7IN212022

oswiadczamy, 2e:

1. Akceptuje bez zastrzeZefi projekt umowy przedstawiony w za’lqczniku do SW2;
2. Umow¢ zobowiazuje sie zawrzeé w miejscu i terminie jakie zostanq wskazane przez

Zamawiajacego.




