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WARUNKI ZAMÓWIENIA
I.

WARUNKI ZAMÓWIENIA – Część ogólna

1.

Przedmiotem Zamówienia jest:
„Całodobowe udostępnienie Magazynu Dostawcy dla potrzeb awaryjnych
Zamawiającego oraz dostawa armatury wodociągowo – kanalizacyjnej wg
zapotrzebowania Zamawiającego LOCO Magazyn Zamawiającego wraz
z zapewnieniem dostosowania armatury wodociągowo – kanalizacyjnej do potrzeb
usunięcia awarii”.
Zadanie opatrzone numerem K-2014-09, rozpatrywane zgodnie z wewnętrzną Procedurą
Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców w trybie przetargu
nieograniczonego.
W ramach niniejszego zamówienia armaturą wodociągowo-kanalizacyjną lub ogólnie
materiałami nazywane są wszystkie materiały niezbędne do usunięcia awarii wod.-kan.
przez Zamawiającego.

1.1

Zamawiający:
Zamawiającym i Inwestorem w przetargu jest:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Dokładny adres do korespondencji: ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 32 262 22 10
Telefony: 32 63 95 162, 63 95 109
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:
inwestycje.zamowienia@pwik.dabrowa.pl / inwestycje@pwik.dabrowa.pl

1.2

Termin realizacji:
Okres realizacji całości zamówienia w ramach Umowy wynosi: 2 lata od dnia zawarcia
Umowy.

1.3

Miejsce realizacji Zamówienia:
LOCO Magazyn Zamawiającego w Dąbrowie Górniczej ul. Powstańców 13 oraz Magazyn
Dostawcy.

1.4
1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4
1.4.5

Charakterystyka przedmiotu Zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udostępnienie Magazynu Oferenta przez 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wraz ze świętami i dniami wolnymi od pracy,
na potrzeby awaryjne Zamawiającego oraz dostawa armatury wodociągowo –
kanalizacyjnej do Magazynu PWiK Sp. z o.o. znajdującego się przy ul. Powstańców 13
w Dąbrowie Górniczej wraz z dostosowaniem armatury wodociągowo – kanalizacyjnej
do potrzeb usunięcia awarii.
Szczegółowe warunki dostawy armatury wodociągowo - kanalizacyjnej do Magazynu
Zamawiającego oraz pobrania armatury wodociągowo - kanalizacyjnej na potrzeby
awaryjne z Magazynu Oferenta zawarte są w Warunkach Zamówienia - Część
Techniczna.
Wykaz materiałów, dostarczanych/odbieranych w ramach niniejszego zamówienia oraz
ich minimalną, wymaganą, ilość na Magazynie Oferenta zawarte zostały w Załączniku nr
1 do wzoru Umowy Część I i II.
Przykładowe prace mające na celu dostosowanie armatury wodociągowo – kanalizacyjnej
do potrzeb awarii zawarte zostały w Załączniku nr 2 do wzoru Umowy.
Oferent zapewni realizację zamówienia, w sposób opisany w przedłoŜonych
dokumentach ofertowych.
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1.4.6

Oferent na własny koszt i odpowiedzialność jest zobowiązany do uzyskania wszystkich
informacji uzupełniających, które według jego opinii konieczne są do prawidłowej
realizacji zadania.

2.

Warunki postępowania

2.1

Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z wewnętrzną
Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/ Dostawców/ Usługodawców w trybie
przetargu nieograniczonego.

2.2

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie procedury przewidzianej dla zamówień
uzupełniających, t.j:
Zamawiający moŜe udzielić zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy
dostaw, stanowiących nie więcej niŜ 20% wartości zamówienia podstawowego
i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeŜeli zmiana wykonawcy powodowałaby
konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby
niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duŜe trudności techniczne
w uŜytkowaniu i dozorze.

2.3

Zmiana postanowień zawartej umowy
Zamawiający
dopuszcza
istotne
zmiany
postanowień
zawartej
umowy
z wybranym Dostawcą w zakresie:
• wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze
zmian w obowiązujących przepisach prawa, np. zmiana stawki podatku VAT. Zmiana
stawki podatku VAT wchodzi z mocy prawa.
• przedłuŜenia okresu trwania umowy z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, oraz w
przypadku wystąpienia poniŜszych okoliczności:
– w ustalonym umową okresie nie zostanie wykorzystana zadeklarowana wartość
zamówienia;
– wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie moŜna zachować
terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;
• rozszerzenia zamówienia w trakcie trwania umowy z uwagi na nieprzewidziane
okoliczności, tj.:
- konieczność zakupienia specyficznej armatury wod.-kan. (ceny nowego
asortymentu będą ustalone odrębnie, na drodze negocjacji);
- w przypadku zakupu nowych, nie wykazanych w załączonym wykazie armatury
wod.-kan. (ceny nowego asortymentu będą ustalone odrębnie, na drodze
negocjacji);

2.4

Oferenci dopuszczeni do udziału w postępowaniu:
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Oferenci spełniający łącznie poniŜsze
warunki:

2.4.1

ZłoŜyli oświadczenia, Ŝe:

2.4.1.1.

Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania;

2.4.1.2.

Posiadają wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia;

2.4.1.3.

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

2.4.1.4.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

2.4.1.5.

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z pkt. 2.10 i
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2.11 Warunków Zamówienia – Część ogólna,
2.4.1.6.

Znane im są warunki postępowania określone w Warunkach Zamówienia,

2.4.1.7.

Zapoznali się ze wzorem Umowy, który przyjmują bez zastrzeŜeń,

2.4.1.8.

Zdobyli wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania Oferty,

2.4.1.9.

Są podatnikiem podatku VAT,

2.4.1.10.

Oferowana armatura wod-kan jest fabrycznie nowa;

2.4.1.11.

Oferowana armatura wod.-kan. spełnia wymogi ustawy o wyrobach budowlanych / jest
produktem krajowym lub krajów unii europejskiej;
Niniejsze oświadczenia zawarte są w Druku Oferty, dostarczonym przez Zamawiającego.

2.4.2

PrzedłoŜyli następujące dokumenty:

2.4.2.1

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia oferentów, w stosunku do których otwarto
likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem oferentów, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, wystawiony
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.4.2.2

Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe
Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2.4.2.3

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Oferent nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2.4.2.4

Bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią odpowiednio o
badanym bilansie oraz rachunku zysku i strat a w przypadku wykonawców nie
zobowiązanych do sporządzania ww. dokumentów, innych dokumentów określających
obroty, zysk oraz zobowiązania i naleŜności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych,
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

2.4.2.5

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 2.10.42.10.11 Warunków Zamówienia – część ogólna, wystawionej nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.4.2.6

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, głównych dostaw - łącznie min. 3 dostawy armatury wod-kan o
wartości min. 200 000,00 zł netto kaŜda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane naleŜycie (wzór wykazu dostaw znajduje się w załączniku nr 4 do
Warunków Zamówienia);

2.4.2.7

Zgłoszenie przez Oferenta Podwykonawcy (jeŜeli taki występuje) oraz wskazanie części
zamówienia, których wykonanie Oferent zamierza powierzyć Podwykonawcy.
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2.4.2.8

Wzór Umowy wraz z Załącznikami (wypełniony i zaparafowany druk Zamawiającego),
przy czym:
 Załącznik nr 1 do wzoru Umowy, wypełniony w arkuszu kalkulacyjnym Excel,
dodatkowo na płycie CD;
 Załącznik nr 2 do wzoru Umowy jako Kosztorys „pełny” – rozpisany na R, M, S,
Kp, Kz, Z wraz z tabelami: „Tabela elementów scalonych” i „Zestawienie Σ
(R+M+S)”;

2.4.2.9

Karty katalogowe oferowanej armatury wod.-kan., potwierdzające spełnienie warunków
technicznych armatury zgodnie z Warunkami Zamówienia – Część techniczna, w formie
wydruku papierowego lub zapisane na płycie CD, w kolejności zgodnej z wykazem
materiałów z Załącznika nr 1 do Wzoru Umowy;

2.4.2.10

Atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny i deklaracje zgodności oferowanej
armatury wod.-kan., w kolejności zgodnej z wykazem materiałów z Załącznika nr 1 do
Wzoru Umowy;

2.4.2.11

Ocena Higieniczna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (zgodna
z Dz.U. z 2011r nr 212.poz1263, Dz.U. 2006 nr 123 poz.858; Dz.U.2007 nr 61 poz417
z póź. Zm.) w kolejności zgodnej z wykazem materiałów z Załącznika nr 1 do
WzoruUmowy;

2.4.2.12

Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie, jeśli taka współpraca
występuje;

2.4.2.13

Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.
zm.), albo informacja o tym, Ŝe Oferent nie naleŜy do grupy kapitałowej (stosowne
oświadczenie znajduje się w załączniku nr 5 do Warunków Zamówienia).

2.4.2.14

Oferent
powołujący
się
przy
wykazaniu
spełnienia
warunków
udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu określone w
pkt 2.4.2.1-2.4.2.3 Warunków Zamówienia – część ogólna.

2.4.2.15

JeŜeli Oferent polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach
określonych w pkt 2.4.4 Warunków Zamówienia – część ogólna, wymaga się
przedłoŜenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
których podmiot posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową podmiotu, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.

2.4.2.16

W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający
Pełnomocnika
do
reprezentowania
ich
w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Dokumenty, o których mowa w punkcie 2.4.2 winny być składane w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Zamawiający moŜe
Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złoŜona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Ocena spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana
według formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów i oświadczeń, załączonych przez Oferenta do oferty.
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2.4.4

Informacje dodatkowe:

2.4.4.1

Oferent moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Oferent w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
JeŜeli z uzasadnionej przyczyny Oferent nie moŜe przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moŜe
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku.

2.4.4.2

2.5

Ilość ofert:
Oferent działający jako oferent bezpośredni lub partner w konsorcjum moŜe złoŜyć jedną
ofertę. Występowanie jednego oferenta w dwóch lub więcej ofertach będzie skutkowało
odrzuceniem tych ofert.

2.6

Oferty częściowe i wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.7

Zebranie Oferentów
Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrania Oferentów.

2.8

Wadium

2.8.1

Wadium dla przedmiotu zamówienia, w wysokości: 10 000 PLN (słownie: dziesięć
tysięcy złotych 00/100), moŜna wnieść w następujących formach:
pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
Z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

2.8.1.1
2.8.1.2
2.8.1.3
2.8.1.4
2.8.1.5

2.8.2

Wadium wniesione w formie określonej w pkt. 2.8.1.2 ÷ 2.8.1.5 naleŜy dostarczyć
do Zamawiającego (t.j.: oryginał dokumentu złoŜyć na kancelarii Zamawiającego)
przed upływem terminu składania ofert lub w przypadku wniesienia wadium
w formie określonej w pkt. 2.8.1.1 (t.j. pienięŜnej) naleŜy przelać na konto
Zamawiającego nr 42 1050 1142 1000 0008 0033 3841 ING Bank Śląski o/Dąbrowa
Górnicza, pod warunkiem, Ŝe wpłynie ono na konto Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert. Termin waŜności wadium wnoszonego w formie innej
niŜ pienięŜna nie moŜe być krótszy od terminu związania ofertą, określonego w punkcie
3.5.1.

2.8.3

JeŜeli wadium zostanie wniesione w formie pienięŜnej, t.j.: przelewem, na poleceniu
przelewu naleŜy wpisać: „Wadium – przetarg na dostawę armatury wod-kan.”

2.8.4

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentem niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem pkt. 2.8.9.

2.8.5

Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy w wysokości 5% kwoty ofertowej brutto.
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2.8.6

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.

2.8.7

JeŜeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta.

2.8.8

Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Oferenta, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt. 2.8.5 WZ – część ogólna, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Oferent wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego.

2.8.9

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Oferent w odpowiedzi na
wezwanie Zamawiającego nie złoŜył pełnomocnictw lub dokumentów/oświadczeń,
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, chyba, Ŝe udowodni, iŜ
wynika to z przyczyn nie leŜących po jego stronie.

2.8.10

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Oferent, którego oferta została
wybrana:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Oferenta.

2.9

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy

2.9.1

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty ofertowej brutto
naleŜy wnieść, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w następujących formach:
pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na wniosek Oferenta, dopuszcza się
przeksięgowanie wadium na poczet części zabezpieczenia naleŜytego wykonania
przedmiotu umowy.
JeŜeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta.
W trakcie realizacji umowy Oferent moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w pkt. 2.12.2 WZ – część ogólna.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy zostanie zwrócone:
50% zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po upływie 1– go roku obowiązywania Umowy,
50% zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po upływie 2 – go roku obowiązywania Umowy.

2.9.1.1
2.9.1.2
2.9.1.3
2.9.1.4
2.9.1.5
2.9.2

2.9.3

2.9.4
2.9.5
2.9.6
2.9.3.1
2.9.3.2
2.10
2.10.1

2.10.1 a)

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
Oferentów, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienaleŜycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeŜeli szkoda ta lub
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niŜ 5% wartości realizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie
3 lat przed wszczęciem postępowania;
Oferentów, z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za
które Oferent ponosi odpowiedzialność, jeŜeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy
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2.10.4

2.10.5

2.10.6

2.10.7

2.10.8
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albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a
wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy,
Oferentów, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienaleŜycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeŜeli szkoda ta lub
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niŜ 5% wartości realizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie
3 lat przed wszczęciem postępowania;
Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego;
Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary;
Oferentów będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku;
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2.10.12

Oferentów będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera,
członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

2.11
2.11.1

Z postępowania wyklucza się równieŜ Oferentów, którzy:
wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych Oferentów w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji;
nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym równieŜ na przedłuŜony
okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą;
złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
naleŜąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, złoŜyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w tym samym postępowaniu, chyba Ŝe wykaŜą, Ŝe istniejące miedzy nimi
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Oferentami w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.11.2
2.11.3
2.11.4
2.11.5

Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
2.12
2.12.1
2.12.2
2.12.3

2.13
2.13.1
2.13.2
2.13.3
2.13.4
2.13.5
2.13.6
2.13.7
2.14
2.14.1
2.14.2

2.14.3

2.14.4

2.14.5

Zamawiający poprawia w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Warunkami Zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający odrzuci ofertę jeŜeli:
jej treść nie odpowiada treści Warunków Zamówienia, z zastrzeŜeniem pkt. 2.12.3;
jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
została złoŜona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
zawiera błędy w obliczeniu ceny;
wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłek, o których mowa w pkt. 2.12.3;
jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli:
nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający moŜe przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba Ŝe Zamawiający moŜe zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;
w przypadku postępowania, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, złoŜone
zostały oferty o takiej samej cenie i w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
wezwał Oferentów do złoŜenia w określonym terminie ofert dodatkowych, zostały złoŜone
oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej
przewidzieć;
postępowanie obarczone jest niemoŜliwą do usunięcia wadą, uniemoŜliwiającą zawarcie
niepodlegającej uniewaŜnieniu umowy.
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2.15

Kontakt z Zamawiającym:

2.15.1

Wyjaśnienia treści Warunków Zamówienia
Oferenci, którzy otrzymali Warunki Zamówienia mają prawo do zwracania się do
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści Warunków Zamówienia.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie
treści Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, lecz nie później niŜ na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Oferentom, którym
przekazał Warunki Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeŜeli Warunki
Zamówienia są udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie

2.15.2

Osoba kontaktowa
Osobą upowaŜnioną do bezpośrednich kontaktów z Oferentami w sprawach związanych
z przetargiem jest:
Lucyna śurek, Marta Elmrych
fax. 32 262-22-10
e-mail: inwestycje.zamowienia@pwik.dabrowa.pl / inwestycje@pwik.dabrowa.pl
Zamawiający dopuszcza przesyłanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji pocztą, faksem lub drogą elektroniczną.
JeŜeli Zamawiający lub Oferent przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego terminu odpowiedzi, jako dzień
powiadomienia Oferenta uznaje się datę otrzymania faksu lub drogą elektroniczną.

3.

Oferta

3.1

Miejsce i termin złoŜenia ofert:
Ofertę naleŜy złoŜyć w Siedzibie Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
00
kancelaria do dnia 26.05.2014 r. do godziny 12 .

3.1.1

Zamawiający dopuszcza nadsyłanie ofert pocztą lub przesyłką kurierską, jednak nie
ponosi odpowiedzialność za dostarczenie wysłanych w ten sposób ofert po terminie ich
złoŜenia.

3.1.2

W przypadku otrzymania oferty po terminie złoŜenia ofert Zamawiający odsyła ofertę bez
jej otwierania.

3.1.3

Oferenci, którzy dostarczą oferty osobiście do siedziby Zamawiającego otrzymają
potwierdzenie złoŜenia oferty z podaną datą i godziną.

3.1.4

Oferent moŜe wprowadzić zmiany w złoŜonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie zewnętrznej naleŜy dodatkowo
umieścić zastrzeŜenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

3.2

Miejsce i termin otwarcia ofert

3.2.1

3.2.2

30

Oferty zostaną otwarte w dniu 26.05.2014 r. o godzinie 12
Budynku Administracyjnym, w siedzibie Zamawiającego.

– sala konferencyjna B2 w

Z zawartością ofert nie moŜna zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
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3.2.3

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3.2.4

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
z tym Ŝe dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

3.2.5

W czasie posiedzenia zostaną otwarte oferty, które wpłynęły przed terminem złoŜenia
ofert i nie zostały wycofane. Do wiadomości obecnych Oferentów zostaną odczytane
dane nazwy firmy, adresy Oferentów, a takŜe informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

3.2.3

Zamawiający prześle informacje podane podczas otwarcia ofert Oferentom, którzy nie
uczestniczyli w części jawnej posiedzenia, na ich pisemny wniosek.

3.3

Forma oferty

3.3.1.

Ofertę naleŜy sporządzić na dołączonym Formularzu Oferty, opracowanym przez
Zamawiającego. Ofertę naleŜy złoŜyć w jednej z następujących form tj. wydruku
komputerowego,
wypełnionych
maszynowo
formatów
opracowanych
przez
Zamawiającego lub ręcznie. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upowaŜnione do
reprezentowania Oferenta, a wszystkie jej strony muszą być zaparafowane przez osoby
upowaŜnione. Stosowne potwierdzenie upowaŜnienia naleŜy dołączyć do oferty.

3.3.2

Formularz oferty w formie elektronicznej na wniosek Oferenta moŜna uzyskać w Dziale
Inwestycji i Wykonawstwa w siedzibie Zamawiającego.

3.3.3

Dokumenty formalno-prawne naleŜy składać w oryginale lub w formie kopii,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania
Oferenta.

3.3.4

Ofertę naleŜy składać wyłącznie w języku polskim. Wszystkie dokumenty w innych
językach powinny być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski wykonane przez
tłumacza przysięgłego lub przez Oferenta potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
osobę upowaŜnioną do reprezentowania firmy.

3.3.5

Ofertę naleŜy składać w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej. Obie koperty powinny być
zaadresowane do Zamawiającego i opisane:
„Całodobowe udostępnienie magazynu Dostawcy dla potrzeb awaryjnych
Zamawiającego oraz dostawa armatury wodociągowo – kanalizacyjnej wg
zapotrzebowania Zamawiającego LOCO Magazyn Zamawiającego wraz
z zapewnieniem dostosowania armatury wodociągowo – kanalizacyjnej do potrzeb
usunięcia awarii”.
Numer projektu K-2014-09
30
Nie otwierać przed 26.05.2014 r. godziną 12 .”

3.3.5

Dodatkowo koperta wewnętrzna powinna zawierać dane Oferenta (pełny adres)
umoŜliwiające odesłanie oferty bez otwierania, w przypadkach opisanych w Warunkach
Zamówienia.

3.3.6

Ofertę naleŜy złoŜyć w 1 egzemplarzu (oryginał).

3.4

Zawartość oferty
Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wszystkimi
wymienionymi tam załącznikami. Materiały dodatkowe, które Oferent uzna za istotne dla
Zamawiającego w przypadku realizacji zamówienia naleŜy dołączyć na końcu oferty.
Wszystkie strony oferty winny zostać ponumerowane.

3.5

ZastrzeŜenie treści oferty
Oferent ma prawo do zastrzeŜenia tajności części oferty, której ujawnienie narusza
10

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza

[Armatura wod - kan]
[K-2014-09]

interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji, nie później niŜ w terminie
składania ofert. JednakŜe Oferent nie moŜe zastrzec danych nazwy firmy, adresu
wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
3.6

Termin związania ofertą

3.6.1

Oferent składając ofertę na wykonanie zamówienia akceptuje okres związania ofertą
wynoszący 30 dni od terminu składania ofert.
Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania
ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Oferentów o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŜenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy jedynie Oferenta, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

3.6.2

3.6.3

3.7

Koszt opracowania oferty:
Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty obciąŜają Oferenta.

4.

Wyliczenie i prezentacja ceny

4.1

Zasady sporządzenia wyceny ofertowej:
Cena ofertowa winna zostać podana zgodnie z pkt 3 Warunków Zamówienia - Część
Techniczna.

5.

Kryteria oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

5.1

Kryteria i ich wagi

5.1.1

Oferty złoŜone w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, będą oceniane według
kryteriów podanych poniŜej:

5.1.2

Cena: 100 %
w tym:

MATERIAŁ

5.1.2.1

ZA SUMĘ CEN JEDNOSTKOWYCH BRUTTO
NIśEJ WYMIENIONEJ ARMATURĘ Z CZĘŚCI I ZAŁĄCZNIKA nr 1 DO
WZORU UMOWY:

Waga [%]

W sumie 30%,
odpowiednio

5.1.2.1.1
Hydranty naziemne z Ŝeliwa, kolor niebieski, głębokość wykopu 1.5m. fi80 mm
5.1.2.1.2Hydranty podziemne z Ŝeliwa, kolor niebieski, głębokość wykopu 1.5m.fi 80
mm
5.1.2.1.3
Wpust ściekowy klasa D400 (ruszt) 40x60cm - kompletny
5.1.2.1.4
Nasuwki uniwersalne (łącznik rurowo - kołnierzowy uniwersalny) fi100 mm
5.1.2.1.5
Obudowa do zasuw stała, głębokość 1,2m fi 80 mm
5.1.2.1.6 Reduktor ciśnienia fi 3/4” (ciśnienie wejściowe max. 1,0 atm, ciśnienie
wyjściowe 1,5 atm do 6,0 atm)
5.1.2.1.7 Skrzynka uliczna do zasuw z Ŝeliwa szarego fi dolne 270mm, fi górne 190mm,

OZNACZENIE
PUNKTACJI
za Cenę
jednostkową
brutto dla danej
pozycji

5%
5%
2%
2%
2%
2%
2%

A
B
C
D
E
F
G
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wysokość 275 mm
5.1.2.1.8 Zasuwa fi 100 mm PN10/16 do wody Szereg 15(F5) -1,0 MPa długa,
kołnierzowa miękko uszczelniona
5.1.2.1.9 Zasuwa fi 80 mm PN10/16 do wody Szereg 15(F5) – 1,0 Mpa długa
kołnierzowa, miękko uszczelniona
5.1.2.1.1 Właz kanałowy Ŝeliwny, pokrywa, rama – Ŝeliwo sferoidalne. Pokrywa
0 z zatrzaskiem spręŜystym. Pokrywa na przegubie kulistym, przegub moŜna
doposaŜyć we wkładkę antykradzieŜową. MoŜliwość doposaŜenia pokrywy w
zamek. Wkładka tłumiąca – polietylenowa,. Rama włazu aŜurowa pozwalająca
na łatwiejsze wiązanie cementu podczas instalacji. Średnica otworu włazu Ø
600 mm, wysokość ramy 100 mm, średnica zewnętrzna ramy 785mm. Produkt
zgodny z normą PN – EN 124,
5.1.2.2 ZA SUMĘ CEN JEDNOSTKOWYCH BRUTTO ARMATURY Z CZĘŚCI II
ZAŁĄCZNIKA nr 1 DO WZORU UMOWY:

H

4%

I

4%

J

2%
K
60%

5.1.2.3

ZA SUMĘ CEN JEDNOSTKOWYCH BRUTTO
ZAŁĄCZNIKA nr 2 DO WZORU UMOWY:

L

DOSTOSOWANIA Z
10%

5.1.3

5.1.4

Sposób obliczania punktacji (od A do L) dla poszczególnych pozycji:
• najniŜsza cena spośród wszystkich waŜnych i nieodrzuconych ofert (Cnn) otrzyma max.
ilość pkt. t.j. 5
• najwyŜsza cena spośród wszystkich waŜnych i nieodrzuconych ofert (Cnw) otrzyma min.
ilość pkt. t.j. 1
• pozostałe oferowane ceny spośród wszystkich waŜnych i nieodrzuconych ofert (Cobl)
otrzymają proporcjonalną ilość punktów (Pobl), obliczoną zgodnie z poniŜszym
wzorem:
C obl − C nn
obl
 C nw − C nn 


4


Do oceny ofert będą brane ceny brutto dla poszczególnych pozycji.

5.1.5

Obliczenie punktacji całościowej dla oferty:

P

=5−

PUNKTACJA CAŁOŚCIOWA DLA OFERTY =
A*0,05 + B*0,05+ C*0,02 + D*0,02 + E*0,02 + F*0,02 + G*0,02 + H*0,04+ I*0,04+
J*0,02+ K*0,60+ L*0,10

5.2

Do realizacji zadania wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza, t.j. oferta, która otrzyma
największą ilość punktów.

5.3

W przypadku, gdy złoŜone oferty uzyskają taką sama ilość punktów, w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Oferentów do złoŜenia w określonym
terminie ofert dodatkowych.
Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ
zaoferowane w złoŜonych ofertach.

5.4

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje
(na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),
o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego
ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru.
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II.

WARUNKI ZAMÓWIENIA – Część techniczna

1.

Przedmiot Zamówienia

1.1

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udostępnienie Magazynu Oferenta przez 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wraz ze świętami i dniami wolnymi od pracy oraz
dostawa
armatury wodociągowo – kanalizacyjnej do Magazynu PWiK Sp. z o.o.
znajdującego się przy ul. Powstańców 13 w Dąbrowie Górniczej wraz z zapewnieniem
dostosowania armatury wodociągowo – kanalizacyjnej do potrzeb usunięcia awarii.

1.2

Zobowiązania Oferenta:
Zobowiązania Oferenta, który wygrał przetarg, (zwanego w dalszej części niniejszego
dokumentu – Dostawcą ) w ramach Zamówienia obejmują, lecz nie ograniczają się do
zadań określonych w pkt 1 Warunków Zamówienia - Część ogólna.
Do obowiązku Dostawcy naleŜą równieŜ wszystkie czynności nie wymienione w Warunkach
Zamówienia, a wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu Zamówienia.

2.

Warunki dodatkowe wykonania Zamówienia:

2.1.

WYMAGANIA TECHNICZNE DOT. OFEROWANEJ ARMATURY WOD.-KAN.:

2.1.1

WPUSTY ŚCIEKOWE KLASA D 400:
 Materiał: krata, korpus – Ŝeliwo sferoidalne,
 Krata na zawiasie,
 Na kracie oznaczenie kierunku ruchu w postaci strzałek,
 Krata zaopatrzona w spręŜysty element blokujący SEB,
 Dwie wersje kołnierza ¾ lub pełny,
 Wpust z moŜliwością zamontowania kosza,
 Kołnierz wpustu aŜurowy pozwalający na łatwiejsze wiązanie cementu podczas
instalacji,
 Wymiar kraty 600 / 400 mm., wysokość korpusu 15 cm, pod korpusem nóŜki
centrujące,
 Produkt zgodny z normą PN – EN 124.

2.1.2

ZASUWY DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH PROSTYCH:
 zasuwa do przyłączy domowych obustronnie gwintowana, gwint wew. 1 ½”, 2”.
 korpus i pokrywa z Ŝeliwa sferoidalnego,
 śruby łączące pokrywę i korpus,
 wrzeciono ze stali nierdzewnej,
 pokrycie zasuw wewnątrz i zewnątrz epoksydowo-proszkowe.

2.1.3

ZASUWY KOŁNIERZOWE PN 10/16 DO WODY, SZEREG 14 (F4) DN 40 – 400, SZEREG
15 (F5) DN 40 – 300:
 zasuwy klinowe z miękkim uszczelnieniem z Ŝeliwa sferoidalnego,
 pokrycie zasuw wewnątrz i zewnątrz epoksydowo-proszkowe,
 trzpień (wrzeciono ) zasuwy ze stali nierdzewnej.

2.4.4

WŁAZY KANAŁOWE KLASA D400
 Materiał: pokrywa, rama – Ŝeliwo sferoidalne,
 Pokrywa z zatrzaskiem spręŜystym,
 Pokrywa na przegubie kulistym, przegub moŜna doposaŜyć we wkładkę
antykradzieŜową,
 Dodatkowo pokrywę moŜna doposaŜyć w zamek,
 Wkładka tłumiąca – polietylenowa,
 Rama włazu aŜurowa pozwalająca na łatwiejsze wiązanie cementu podczas instalacji.
 Średnica otworu włazu Ø 600 mm, wysokość ramy 100 mm, średnica zewnętrzna
ramy 785mm.
 Produkt zgodny z normą PN – EN 124.
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2.4.5

HYDRANTY NAZIEMNE I PODZIEMNE:
 Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne
ciśnienie PN16
 Hydrant: DN80 z dwoma nasadami na węŜe DN75, DN100 posiada dwie nasady na
węŜe DN75 i jedną nasadę DN110
 Głębokość wkopu: 1250mm, 1500mm, 1800mm
 Korpus górny, korpus dolny, grzyb wykonane z Ŝeliwa sferoidalnego GGG40 lub
szarego GG 25, EN-GJS-400-15 (DIN1693)
 Kolumna hydrantu naziemnego wykonana ze stali nierdzewnej wg PN-EN 100881.1998
 Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody
 Trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
 Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe
 Elementy odcinająco-zamykające /grzyb / całkowicie zawulkanizowana EPDM
 MoŜliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania
 Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie Ŝywicy epoksydowej, minimum 250
mikronów wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem
UV. Kolor czerwony lub niebieski.

2.4.6

PRZETWORNIKI CIŚNIENIA:
 przetwornik ciśnienia PC-28 z przyłączem elektrycznym typu PD, wykonanie standard
[IP 65], sygnał wyjściowy 4÷20 mA, gwint ½ ‘’, zakres pomiarowy 0÷1 MPa (z
głównym przeznaczeniem na hydrofornie);
 przetwornik ciśnienia PC-28 z przyłączem elektrycznym hermetycznym typu SG, z
kablem 3m [IP68], sygnał wyjściowy 4÷20mA, gwint ½ ‘’, zakres pomiarowy 0÷1 MPa
(z głównym przeznaczeniem na komory wodociągowe i/lub studnie głębinowe).

2.4.7

Mając na uwadze prowadzoną unifikację posiadanych środków trwałych przez
Zamawiającego, podczas realizacji Zamówienia naleŜy alternatywnie wykorzystać materiały
wymienionych poniŜej producentów:
 WAVIN; ZINPLAST; MABOTOURLEN; GAMRAT; PIPELIFE; SAINT GOBAIN,
PLASTIMEX, KACZMAREK (rury)
 FRIATEC, FUSION, GECO SYSTEM, BANNINGER, AGRU (kształtki zgrzewane
elektrooporowo)
 PUSPAS, HAWLE, SAINT GOBAIN, JAFAR (zasuwy)
 AKWA, JAFAR, HAWLE, DOMEX, BOHAMET (hydranty),
 GEBO, ASTORE (złączki),
 APLISENS (przetworniki ciśnienia).
Wszystkie zasuwy z miękkim ogumowaniem.
Kształtki zgrzewane doczołowo winny być tego samego producenta co oferowane rury (w
przypadku oferowania kształtek innego producenta Dostawca zobowiązany jest przedstawić
kartę katalogową wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnienie powyŜszego warunku).
Oferowana armatura wod.-kan. musi być produktem krajowym lub krajów unii europejskiej/
spełniać wymogi ustawy o wyrobach budowlanych.
Dopuszcza się moŜliwość zastosowania zamienników produktów - elementów
umieszczonych w załączniku nr 1 do Wzoru Umowy na produkty - elementy równowaŜne
podanym parametrom oraz nie gorsze odpowiadającym jakością.

2.4.8
2.4.9

2.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

2.1

OGÓLNE WARUNKI ORGANIZACYJNE DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

2.1.1

Dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Magazynu Dostawcy przez 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu wraz ze świętami i dniami wolnymi od pracy, dostawa armatury
wodociągowo – kanalizacyjnej do Magazynu Zamawiającego oraz zapewnienia
odpowiedniego sprzętu oraz personelu, który wykona odpowiednie prace w przypadku
konieczności dostosowania armatury wod.-kan. dla potrzeb usunięcia awarii w sposób
opisany odpowiednio w pkt 2.2, 2.3 i 2.4 Warunków Zamówienia- część techniczna.

2.1.2

Zamówienia realizowane będą w:
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– Magazynie Dostawcy;
– LOCO Magazyn Zamawiającego: ul. Powstańców 13 w Dąbrowie Górniczej.
2.1.3

Odległość Magazynu Dostawcy od Siedziby Zamawiającego nie moŜe przekroczyć w linii
prostej 15 km oraz powinna być podana w następujący sposób:

...............................................................
(Nazwa Dostawcy)
...............................................................
(Adres Magazynu Dostawcy)
...............................................................
(Odległość Magazynu Dostawcy od Siedziby Zamawiającego )
2.1.4
2.1.5
2.1.6

2.2
2.2.1

2.2.2
2.2.3

2.2.4
2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.2.1

2.3.2.2
2.3.2.3

Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia faktur potwierdzających zakup towarów min. 2
razy w tygodniu.
KaŜde pobranie/dostawa z Magazynu Dostawcy oraz dostosowanie armatury musi być
zafakturowane odrębnie.
Ponadto Dostawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska za
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w związku z realizacją niniejszej Umowy,
wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 25
poz. 150 z późniejszymi zmianami).
WARUNKI
DOSTAW
ARMATURY
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ
DO MAGAZYNU PWiK Sp. z o.o.:
Przez dostawę armatury wodociągowo kanalizacyjnej rozumie się dostawę materiału,
którego Zamawiający nie posiada w swoim Magazynie, a który jest niezbędny do usunięcia
awarii.
Zamówienie na armaturę wodociągowo - kanalizacyjną Dostawca otrzyma e-mailem lub
faksem od Działu Administracji i Zaopatrzenia PWiK Sp. z o.o.
Po otrzymaniu zamówienia Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia materiału do
Magazynu Zamawiającego, znajdującego się przy ul. Powstańców 13 w Dąbrowie Górniczej
środkami transportu własnego w terminie do 2 dni od otrzymania zamówienia.
Materiał winien być dostarczony LOCO Magazyn Zamawiającego w godzinach pracy
magazynu głównego tj od 6:30 do 14:30 w dni robocze.
W przypadku stwierdzenia braku na Magazynie Zamawiającego armatury niezbędnej do
usunięcia awarii będzie ona pobierana z Magazynu Dostawcy i przewieziona na
odpowiednie miejsce środkami transportu Zamawiającego.
Wykaz materiałów dostarczanych w ramach niniejszego zamówienia oraz ich minimalną,
wymaganą, ilość na Magazynie Dostawcy zawarte zostały w Załączniku nr 1 do wzoru
Umowy Część I i II.
Przy dostawie zamówionego materiału Zamawiający otrzyma od Dostawcy atesty i oceny
higieniczne oraz deklaracje zgodności na dostarczony materiał.
WARUNKI POBRAŃ Z MAGAZYNU DOSTAWCY DLA POTRZEB AWARYJNYCH:
Dostawca zobowiązuje się do udostępnienia swojego Magazynu brygadom Zamawiającego
7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę takŜe w dni wolne od pracy i święta.
Procedura postępowania w przypadku pobrań:
Pracownik Dostawcy zobowiązany jest wydawać towar/materiał tylko pracownikom
Zamawiającego wyszczególnionym w wykazie (Załącznik nr 4 do wzoru Umowy) zwanym
dalej Pobierającym, na podstawie kontroli dokumentu toŜsamości.
Odbiór zamówionej armatury nastąpi środkami transportu Zamawiającego przez
Pobierającego.
Wydający zobowiązany jest do wpisania na dokumencie przy wydaniu towaru/ materiału z
Magazynu Dostawcy następujących informacji:
a) data i godzina pobrania;
b) imię i nazwisko Pobierającego;
c) imię i nazwisko wydającego;
d) miejsce – przeznaczenie danego materiału np. miejsce (ulica) awarii;
e) nazwa materiału;
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f) ilość materiału.
Pracownik Zamawiającego, pobierający materiały z Magazynu Dostawcy potwierdzi odbiór
czytelnym podpisem wraz z datą i godziną.
Wykaz materiałów pobieranych w ramach niniejszej umowy oraz ich minimalną, wymaganą,
ilość na Magazynie Dostawcy zawarte zostały w Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy Część I
i II.
Dostawca zobowiązuje się do posiadania w ciągłej sprzedaŜy materiałów wymienionych
w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy (Część I i II).

2.4.5

WARUNKI DOSTOSOWANIA ARMATURY WOD. – KAN.:
Dostawca zapewni moŜliwość dostosowania armatury wodociągowo – kanalizacyjnej dla
potrzeb usunięcia awarii.
Czas niezbędny na dostosowanie wydawanej na potrzeby awaryjne armatury wodociągowo
– kanalizacyjnej wynosi.............. godzin (podaje Dostawca), lecz nie dłuŜej niŜ 5 godzin
licząc od godziny przyjęcia przez Dostawcę powiadomienia o konieczności dostosowania
wydanej na potrzeby awarii armatury.
Przykładowe prace mające na celu dostosowanie armatury wodociągowo – kanalizacyjnej
do potrzeb awarii zawarte zostały w Załączniku nr 2 do Wzoru Umowy.
Prace inne, nietypowe i nie do przewidzenia, będą zlecane w trybie zamówienia z wolnej
ręki Dostawcy na podstawie zapisu o następującym brzmieniu: „ze względu na wyjątkową
sytuację niewynikającą z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on
przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie moŜna
zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia”.
Cena dostosowania będzie określana zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Wzoru Umowy.

3.

WYCENA OFERTOWA:

3.1

Zasady sporządzenia wyceny ofertowej i podania ceny ofertowej:

2.4.2

2.4.3
2.4.4

3.1.1

Cena brutto winna zawierać wszystkie składniki zamówienia oraz zostać podana
zgodnie z Załącznikiem 1 do wzoru Umowy oraz Załącznikiem nr 2 do Wzoru Umowy.
Wycena ofertowa powinna być załączona do Oferty w postaci:
3.1.2
3.1.2.1 wypełnionych w formie papierowej Załącznika nr 1 Część I i II oraz Załącznika nr 2 do Wzoru
Umowy,
3.1.2.2 płyty CD z 2 plikami w formacie .xls zawierającym wypełniony: Załącznik nr 1 do Wzoru
Umowy Część I i II oraz Załącznika nr 2 do wzoru Umowy. Nazwa plików powinna zawierać
numer załącznika oraz nazwę Oferenta.
3.1.3
Przyjęte, w wycenie ofertowej, przez Dostawcę ceny jednostkowe będą stanowiły podstawę
do rozliczania dostaw oraz dostosowań.
3.1.4
Całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie wyceny i obliczenie ceny ofertowej
ponosi Dostawca. Brak wyliczonej pozycji będzie uwaŜany jako błąd w obliczeniu ceny
i skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4.
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

4.6

WARUNKI GWARANCJI/ RĘKOJMI:
Okres rękojmi liczony będzie zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
Okres gwarancyjny dla armatury wodociągowo-kanalizacyjnej i innych materiałów,
sprzedawanych w ramach niniejszej Umowy wynosi ….. miesięcy, lecz nie mniej niŜ 24
miesiące od dnia podpisania przez obie strony potwierdzenia odbioru dostarczonej armatury
lub pobrania armatury wod-kan, zgodnie z Dokumentem Gwarancyjnym stanowiącym
Załącznik nr 3 do Wzoru Umowy.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego materiału.
Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dostawcę o wykrytej wadzie emailem lub faksem.
Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą przez Dostawcę, nieodpłatnie lub nastąpi
wymiana armatury na wolną od wad, w terminie 1 dnia od daty otrzymania powiadomienia o
wykrytej wadzie przesłanego e-mailem lub faksem.
W przypadku wystąpienia awarii, które będą spowodowane wadami zabudowanych
materiałów w okresie gwarancji, Dostawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów
zawiązanych z usunięciem awarii oraz stratami poniesionymi przez PWiK Sp. z o.o. np.
kosztami zuŜycia wody, rekompensatami dla odbiorców z powodu braku wody, na podstawie
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protokołu sporządzonego przez obie Strony.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za brak na Magazynie Dostawcy armatury wymienionej w
Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy. W przypadku braku armatury na Magazynie Dostawcy
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy, Dostawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów za
kaŜdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii, związanych ze stratami poniesionymi przez PWiK
Sp. z o.o. np. kosztami zuŜycia wody, rekompensatami dla odbiorców z powodu braku wody,
na podstawie protokołu sporządzonego przez obie Strony.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za nie wykonanie dostosowania na potrzeby awarii
armatury. W przypadku nie dostosowania armatury zgodnie z § 1 pkt 1.3, Dostawca
zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych ze stratami poniesionymi przez PWiK
Sp. z o.o. np. kosztami zuŜycia wody, rekompensatami dla odbiorców z powodu braku wody,
na podstawie protokołu sporządzonego przez obie Strony, za kaŜdą godzinę opóźnienia,
liczoną po upływie .......... godzin, lecz nie dłuŜej niŜ 5 godzin od godziny przyjęcia przez
Dostawcę powiadomienia o konieczności dostosowania wydanej na potrzeby awarii armatury.

5.

Rozliczanie przedmiotu zamówienia

5.1

Rozliczanie dostaw i pobrań armatury wod.-kan., wymienionej w Załączniku nr 1
do Wzoru Umowy, nastąpi na podstawie cen jednostkowych oraz zatwierdzonego przez obie
strony dokumentu dostawy lub pobrania. Dostawca otrzyma zapłatę wg jednostkowego
cennika zawartego w ww. załączniku.
Rozliczenie robót związanych z dostosowaniem armatury nastąpi na podstawie
zatwierdzonej przez Zamawiającego kalkulacji powykonawczej, wykonanej:
zgodnie z zatwierdzoną KsiąŜką obmiarów;
zgodnie ze składnikami cenowymi i cenami jednostkowymi zawartymi w ofercie;
w oparciu o Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych (w pierwszej
kolejności na podstawie KNR-rów, a w przepadku robót nie objętych tymi katalogami na
podstawie innych katalogów wymienionych w „Ś.M.K.R.B” lub kalkulacji indywidualnych
Dostawcy);
przy uwzględnieniu cen pracy sprzętu (nie określonych w ofercie) – nie wyŜej niŜ średnie ceny
pracy sprzętu z notowań Sekocenbudu za okres realizacji zadania (notowania kwartalne);
przy uwzględnieniu cen materiałów (nie określonych w ofercie) – nie wyŜej niŜ średnie ceny
materiałów z notowań Sekocenbudu za okres realizacji zadania (notowania kwartalne);
ujęte w kosztorysie stanowiącym Załącznik nr 2 do wzoru Umowy dane wyjściowe
do kosztorysowania: stawka r-g, Kp, Kz, Z, ceny M i S oraz zastosowane współczynniki,
stanowią podstawę do wyceny wykonanych dostosowań armatury.
ceny jednostkowe za dostosowania ujęte w poszczególnych działach kosztorysu stanowią
podstawę do określenia wartości typowej usługi.
materiały podstawowe w kosztorysach powykonawczych - wg faktur ich zakupu (cena
jednostkowa materiałów „po rabacie”) lecz nie wyŜej niŜ średnie z notowań Sekocenbudu za
okres realizacji (notowania kwartalne). Materiały drobne nie wyŜej niŜ notowania
Sekocenbudu.

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

5.2.4
5.2.5
5.2.6

5.2.7
5.2.8

6.

FAKTUROWANIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

6.1

Dostawca obciąŜa Zamawiającego fakturą za dostarczony/pobrany z Magazynu Dostawcy
materiał lub dostosowaną armaturę.

6.2

Dostawca wystawia fakturę na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu
dostawy/pobrania z Magazynu Dostawcy lub w przypadku dostosowania armatury na
podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego kalkulacji powykonawczej.
Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia faktur potwierdzających zakup materiałów min. 2
razy w tygodniu.
Dla kaŜdego pobrania/dostawy z Magazynu Dostawcy oraz dostosowania armatury musi być
wystawiona osobna faktura, bez podpisu Zamawiającego, której integralna częścią będzie
dokument dostawy/pobrania towaru lub zatwierdzona przez Zamawiającego kalkulacja
powykonawcza.
Zamawiający moŜe odesłać fakturę, złoŜoną bez wymaganych załączników lub z błędnymi
załącznikami.
Termin płatności wynosi do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury.

6.3
6.4

6.5
6.6
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Załączniki:
Następujące załączniki stanowią integralną część Warunków Zamówienia:
1. Formularz Oferty
2. Wzór Umowy z załącznikami
3. Przedmiar robót dot. przykładowych dostosowań armatury do potrzeb związanych z usunięciem
awarii.
4. Wzór wykazu wykonanych / wykonywanych głównych dostaw.
5. Oświadczenie Oferenta odnośnie przynaleŜności do grupy kapitałowej.

18

