
1
Nazwa zamówienia: „Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjne”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PN 3/D/WIK/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (NAZWA):
„Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”

 ZNAK POSTĘPOWANIA : PN 3/D/WIK/2013

ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach

Zatwierdzono: 57 stron

Data: 07.01.2013r.

Podpisy:

Izabela Bielka - Prezes Zarządu

Grażyna Kuźmik - Prokurent

Spis treści

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona na stronach od 1 do   w tym
załączniki:

Instrukcja dla Wykonawców : ............................................................................................................................. str. 2

Opis przedmiotu zamówienia :.............................................................................................. .............................. str. 15

Formularz ofertowy.............................................................................. ............................................................... str. 28

Pozostałe załączniki ...........................................................................................................................................str. 48

Wzór umowy..……………………................................................................... ......................................................str. 51

Zdzieszowice, 2013 r



2
Nazwa zamówienia: „Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjne”

A. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2
47-330 Zdzieszowice

II. Tryb udzielania zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest postępowaniem sektorowym w rozumieniu art.132 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004. Mając na uwadze fakt, iż wartość zamówienia nie
przekracza kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie
prowadzone jest bez zastosowania przepisów w/w ustawy.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania zamówień w Spółce WiK oraz kodeksu
cywilnego.

III. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2014r.

IV. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

VI. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., w zakresie :

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 P.z.p.

3. Zapoznali się za szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ i przyjmują je bez
zastrzeżeń.
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4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w
pkt VIII i IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż
w/w warunki Wykonawca spełnił.

VIII. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a) wypełniony formularz ofertowy według załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1

b) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oferta  musi
zawierać :

- oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń

- oświadczenie Wykonawcy, że Wykonawca jest związany ofertą, aż do upływu terminu jej
ważności wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuje się do
podpisania umowy w razie pozytywnego w stosunku do niego wyniku niniejszego postępowania

- oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki z art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p

c) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z przeprowadzonego
postępowania do Formularza ofertowego należy załączyć :

- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2.

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy P.z.p, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – zaświadczenie wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert organu sądowego lub
administracyjnego właściwego dla Wykonawcy albo miejsca zamieszkania osoby, której
dokumenty te dotyczą,

d) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - wymagane jest dołączenie do oferty
oświadczenie wykazu zadań wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, że realizowane były, co
najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot
zamówienia z podaniem daty wykonania i ich wartości według załącznika nr 4 oraz załączenia
dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały należycie wykonane.

e) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia wymagane jest złożenie właściwego oświadczenia, że
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
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f) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - wymagane jest złożenie w ofercie informacji
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych w wysokości
80000 PLN lub zdolności kredytowej w tej samej wysokości, wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
W przypadku złożenia dokumentu w formie kopii każda strona dokumentu musi być opatrzona
klauzulą: „Za zgodność z oryginałem”, w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. W
przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/y
niewymienioną w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo.

4. Zamawiający niezwłocznie wezwie Wykonawcę, który nie złożył jakiegokolwiek dokumentu
określonego w SIWZ lub złożył go w niewłaściwej formie, do złożenia go w wyznaczonym
terminie.

5. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w
niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy
lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.

IX. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego dla
potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu Wykonawcy z postępowania.

1. Wykonawcy są zobowiązani załączyć w ofercie oprócz wymaganych w rozdziale VIII SIWZ
niżej określone dokumenty:

a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 P.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 P.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.

d) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.

2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów określonych w punkcie 1 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
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b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, składa zaświadczenie
(wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert) właściwego organu
sądowego lub administracyjnego właściwego dla Wykonawcy albo miejsca zamieszkania osoby,
której dokumenty dotyczą.

d) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiedniego dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania z zachowaniem dat wystawienia obowiązujących dla dokumentów
zastępowanych

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie zobowiązani są przedstawić umowę
regulującą zasady współpracy podmiotów występujących wspólnie. W przypadku konsorcjantów
składających ofertę wspólną każdy z przedsiębiorców tworzących konsorcjum składa oddzielnie
oświadczenie stanowiące załączniki, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, aktualny
odpis z KRS, oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2, zaświadczenie US i ZUS. W
odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum składa jeden dokument. Oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 może zostać złożone przez
pełnomocnika.

4. Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
W przypadku złożenia dokumentu w formie kopii każda strona dokumentu musi być opatrzona
klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” , w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. W
przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/y nie
wymienioną w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6. Zamawiający niezwłocznie wezwie Wykonawcę, który nie złożył jakiegokolwiek dokumentu
określonego w SIWZ lub złożył go w niewłaściwej formie, do złożenia go w wyznaczonym
terminie.

7. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w
niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy
lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.

X. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. VIII, IX i X SIWZ. Wykonawcy ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego oraz załączają odpowiedni
dokument o ustanowieniu Pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zawierać zapis o odpowiednim
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umocowaniu do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i do
zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy o realizację
zamówienia przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę, regulującą warunki współpracy
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawierającą w swojej treści
minimum następujące postanowienia:

a) określenie celu gospodarczego,

b) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych
podczas realizacji niniejszego zamówienia oraz ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy
z Zamawiającym,

c) określenie czasu trwania konsorcjum uwzględniającego minimum okres realizacji przedmiotu
zamówienia oraz rękojmię,

d) ustanowienie zasady solidarnej odpowiedzialności Wykonawców za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia, w tym za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy,

e) zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez zgody
pozostałych uczestników.

XI. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane będą w PLN.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe.

a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

b) Ofertę należy złożyć według Formularza ofertowego załączonego do niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

c) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

d) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

e) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do
oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

f) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z
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niniejszą SIWZ formą.

2. Forma oferty.

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i, na
maszynie do pisania, komputerze lub inną trwała i czytelną techniką i podpisana przez osobę/y
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

b) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego,
maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, przygotowanych na podstawie
załączonych do niniejszej SIWZ wzorów.

c) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.

d) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są
dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

e) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez
Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

f) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku
pełnomocnictwa, wymagane jest ono w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ
powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron
kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby,
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno
być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką
osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

g) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

h) Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr . Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn.
zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn.
zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
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Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących m.in. ceny, terminu wykonania
zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca
winien złożyć na formularzu ofertowym.

i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

a/ Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załączonego do niniejszej
SIWZ.

b/ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

c/ Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

d/ Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2,
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,

e/ jeśli dotyczy - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

f/ wykaz wykonanych dostaw sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
niniejszej SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane
prawidłowo,

g/ stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,

h/ pozostałe dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

I / pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości
stron wchodzących w skład oferty.

XIII. Wymaganie dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIV. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie WIK Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, pokój
nr 8, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 29.01.2013 do godz. 10.00

2. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem
kopertach (paczkach). Koperty (paczki) należy opisać następująco:
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 KOPERTA ZEWNĘTRZNA:

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice

Oferta na dostawę materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Nie otwierać przed dniem: 29.01.2013, godz. 10.05

KOPERTA WEWNĘTRZNA:

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice

Oferta na dostawę materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Nie otwierać przed dniem: 29.01.2013, godz. 10.05

Na kopercie(paczce) wewnętrznej oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

XV. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WIK Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, pokój nr
2.

W dniu 29.01.2013 r. o godz. 10.05

XVI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVII. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian,
poprawek itp. przed terminem składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej, z dopiskiem „ZMIANA”.

3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną
dołączone do oferty.

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad, jak wprowadzanie zmian)
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” lub
„WYCOFANE” będą otwierane w pierwszej kolejności
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XVIII. Tryb otwarcia ofert.

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

2. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym

a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;

b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

c) informacje dotyczące ceny zawarte w formularzu oferty oraz inne wynikające z art. 86 P.z.p.

3. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole z postępowania przetargowego

4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje
im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w niniejszej SIWZ.

XIX. Zwrot oferty złożonej po terminie

W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.

XX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana w ofercie cena netto i brutto musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.

2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

3. Ceny jednostkowe zawarte w ofercie nie będą podlegać zmianom przez cały okres trwania
umowy.

4. Ostateczne ceny jednostkowe oferty ustalone przez Wykonawcę powinny uwzględniać
ewentualne upusty, jakie Wykonawca stosuje.

XXI. Kryteria oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

CENA OFERTOWA – 100 %

Obliczona wg wzoru:

Co = (Cmin/Co) x 100 pkt

gdzie:
Co – cena ofertowa brutto badanej oferty,
Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu.

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
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3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość
punktów (z najniższą ceną).

4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia wyjaśnień
na piśmie w terminie określonym przez Zamawiającego.

8. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn.
najtańsza.

XXII. Uzupełnienia oferty.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 P.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w
wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1
P.z.p., lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 ust.1 P.z.p, zawierające błędy, lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

XXIII. Tryb oceny ofert.

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

a) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem treści następnego
punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

b) Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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2. Sprawdzanie wiarygodności ofert.

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) P.z.p.

c) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) P.z.p., niezależnie od innych
skutków przewidzianych prawem.

3. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

a) Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy
dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z uwzględnieniem uzupełnień
z art. 26 ust. 3 i 4 P.z.p.

b) Zamawiający ponadto, zgodnie z art.87 ust. 2 pkt.3 P.z.p. poprawi omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych
zmian.

c) Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o poprawieniu omyłek, o których mowa
powyżej. W przypadku poprawek, o których mowa w punkcie 2. Wykonawca jest zobowiązany
poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o zgodzie
bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki.

XXIV. Wykluczenie Wykonawcy.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
przedmiotowego postępowania.

2. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 P.z.p.

3. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą.

XXV. Odrzucenie oferty.

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 P.z.p.

2. Informacje o ofertach odrzuconych Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy
złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92.ust 1 pkt 2) P.z.p.

XXVI. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie
zasady i kryteria określone w niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
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najkorzystniejszą.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których
mowa powyżej w ust.3 pkt a, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.

5. Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania
umowy.

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych.

XXVII. Unieważnienie postępowania.

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach
określonych w art. 93 ust. 1 P.z.p.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
- ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (w przypadku
unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert)
- złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - (w przypadku unieważnienia
postępowania po upływie terminu składania ofert)

XXVIII. Informacje ogólne dotyczące czynności jakie winny zostać wypełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia  umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
1. Zamawiający, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, powiadomi na piśmie o wynikach
postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
Treść przyszłej umowy Zamawiający określił we „wzorze umowy”, stanowiącym załącznik do
niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród
pozostałych ofert.

3. Zgodnie z art. 139 i 140 P.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia.

a) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy P.z.p. nie stanowią
inaczej.

c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej.

d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.

e) jest zawarta na okres wskazany w treści niniejszej SIWZ.

f) podlega unieważnieniu.
- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 P.z.p.,
- zgodnie z art. 140 P.z.p. - w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w niniejszej SIWZ.

g) Zamawiający przewidział zmianę (aneksowanie) umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

h) wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania pod rygorem
nieważności formy pisemnej w postaci aneksu.

4. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, w przypadku, gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału
zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany
dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr
94, poz.1037z 2000 r.) lub wypis/odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich
zobowiązań.

XXIX. Środki ochrony prawnej

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów P.z.p przysługują środki ochrony prawnej w zakresie odwołania i skargi określone w
dziale VI P.z.p.

XXX. Wyjaśnianie i zmiany treści SIWZ

1. Wyjaśnianie treści SIWZ

a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej,
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnienia albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku, o którym mowa powyżej.

b) Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania. Informacje o
zadanych pytaniach i treść wyjaśnień Zamawiający opublikuje na stronie internetowej.
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2. Zmiany w treści SIWZ

a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, a także
zamieści na stronie internetowej, na której został opublikowany SIWZ.

b) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

c) Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia
przedmiotu, wielkości, zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w
postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o
czas niezbędny do wprowadzenia zmian.

e) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

XXXI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem lub drogą
elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Dni pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek w godzinach 800-1500.

4. Osobom, uprawnioną przez Zamawiającego, do porozumiewania się z wykonawcami, jest:
p. Mieczysław Cierżniak, tel. 690963927

5. Za skutecznie wniesione będą uważane tylko te informacje, które dotrą do Zamawiającego a
podany w SIWZ numer faksu i adres.

XXXII. Podwykonawstwo.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.
Każda zmiana Podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego

  B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej, a mianowicie: kształtek i rur PE, kształtek i rur PVC, zasuw, kształtek z żeliwa
oraz innych materiałów i armatury do zapewnienia bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej.

Zakres zamówienia obejmuje materiały zgodnie z wykazem zestawionego w tabeli nr 1.
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Tabela 1. Zestawienie szacunkowego zapotrzebowania na materiały do eksploatacji sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.

l.p. Nazwa materiału materiał ilość Jedn.
1 kołnierz ślepy DN80 PN16 8 otworów stal 1 szt.
2 kołnierz ślepy DN100 PN16 8 otworów stal 1 szt.
3 kołnierz ślepy DN150 PN16 8 otworów stal 1 szt.
4 kołnierz ślepy DN200 PN16 8 otworów stal 1 szt.
5 zwężka dwukołnierzowa FFR DN 65/50 L200

PN16 8 otworów
żeliwo  szare 1 szt.

6 zwężka dwukołnierzowa FFR DN 80/65 L200
PN16 8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

7 zwężka dwukołnierzowa FFR DN 100/65 L200
PN16 8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

8 zwężka dwukołnierzowa FFR DN 100/80 L200
PN16 8 otworów

żeliwo  szare 2 szt.

9 zwężka dwukołnierzowa FFR DN 125/80 L200
PN16 8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

10 zwężka dwukołnierzowa FFR DN 125/100 L200
PN16 8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

11 zwężka dwukołnierzowa FFR DN 150/80 L200
PN16 8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

12 zwężka dwukołnierzowa FFR DN 150/100 L200
PN16 8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

13 zwężka dwukołnierzowa FFR DN 150/125 L200
PN16 8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

14 zwężka dwukołnierzowa FFR DN 200/150 L300
PN16 8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

15 Trójnik kołnierzowy T DN 80/50 PN16 8 otworów żeliwo  szare 1 szt.
16 Trójnik kołnierzowy T DN 80/80 PN16 8 otworów żeliwo  szare 1 szt.
17 Trójnik kołnierzowy T DN 100/50 PN16 8 otworów żeliwo  szare 1 szt.
18 Trójnik kołnierzowy T DN 100/80 PN16 8 otworów żeliwo  szare 1 szt.
19 Trójnik kołnierzowy T DN 100/100 PN16 8 otworów żeliwo  szare 1 szt.
20 Trójnik kołnierzowy T DN 125/125 PN16 8 otworów żeliwo  szare 1 szt.
21 Trójnik kołnierzowy T DN 150/80 PN16 8 otworów żeliwo  szare 1 szt.
22 Trójnik kołnierzowy T DN 150/100 PN16 8 otworów żeliwo  szare 1 szt.
23 Trójnik kołnierzowy T DN 150/150 PN16 8 otworów żeliwo  szare 1 szt.
24 Trójnik kołnierzowy T DN 200/100 PN16 8 otworów żeliwo  szare 1 szt.
25 Trójnik kołnierzowy T DN 200/150 PN16 8 otworów żeliwo  szare 1 szt.
26 Trójnik kołnierzowy T DN 200/200 PN16 8 otworów żeliwo  szare 1 szt.
27 Króciec dwukołnierzowy FF DN50 L200 PN16

8 otworów
żeliwo  szare 1 szt.

28 Króciec dwukołnierzowy FF DN50 L300 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

29 Króciec dwukołnierzowy FF DN65 L300 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

30 Króciec dwukołnierzowy FF DN65 L500 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

31 Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L100 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

32 Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L200 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.
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33 Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L250 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

34 Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L300 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

35 Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L400 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

36 Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L500 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

37 Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L800 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

38 Króciec dwukołnierzowy FF DN100 L100 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

39 Króciec dwukołnierzowy FF DN100 L200 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

40 Króciec dwukołnierzowy FF DN100 L300 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

41 Króciec dwukołnierzowy FF DN100 L400 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

42 Króciec dwukołnierzowy FF DN100 L500 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

43 Króciec dwukołnierzowy FF DN125 L200 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

45 Króciec dwukołnierzowy FF DN125 L300 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

46 Króciec dwukołnierzowy FF DN150 L100 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

47 Króciec dwukołnierzowy FF DN150 L200 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

48 Króciec dwukołnierzowy FF DN150 L300 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

49 Króciec dwukołnierzowy FF DN150 L500 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

50 Króciec dwukołnierzowy FF DN200 L200 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

51 Króciec dwukołnierzowy FF DN200 L300 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

52 Króciec dwukołnierzowy FF DN200 L500 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

53 Króciec jednokołnierzowy FW DN50 L70 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

54 Króciec jednokołnierzowy FW DN50 L250 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

55 Króciec jednokołnierzowy FW DN80 L85 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 20 szt.

56 Króciec jednokołnierzowy FW DN80 L350 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

57 Króciec jednokołnierzowy FW DN100 L95 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 20 szt.

58 Króciec jednokołnierzowy FW DN100 L360 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

59 Króciec jednokołnierzowy FW DN150 L125 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 4 szt.

60 Króciec jednokołnierzowy FW DN150 L380 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.
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61 Króciec jednokołnierzowy FW DN200 L135 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

62 Króciec jednokołnierzowy FW DN200 L400 PN16
8 otworów

żeliwo  szare 1 szt.

63 Kolano dwukołnierzowe Q DN50 PN16 8 otworów żeliwo  szare 1 szt.
64 Kolano dwukołnierzowe Q DN80 PN16 8 otworów żeliwo  szare 10 szt.
65 Kolano dwukołnierzowe Q DN100 PN16 8 otworów żeliwo  szare 5 szt.
66 Kolano dwukołnierzowe Q DN150 PN16 8 otworów żeliwo  szare 1 szt.
67 Kolano dwukołnierzowe Q DN200 PN16 8 otworów żeliwo  szare 1 szt.
68 Kolano dwukołnierzowe ze stopą N DN80 PN16

8 otworów
żeliwo  szare 5 szt.

69 łącznik kielichowy równoprzelotowy DN80
(stal, żeliwo, PVC, AC) PN16

żeliwo sferoidalne
guma NBR lub EPDM

1 szt.

70 łącznik kielichowy równoprzelotowy DN100
(stal, żeliwo, PVC, AC) PN16

żeliwo sferoidalne
guma NBR lub EPDM

1 szt.

71 łącznik kielichowy równoprzelotowy DN125
(stal, żeliwo, PVC, AC) PN16

żeliwo sferoidalne
guma NBR lub EPDM

1 szt.

72 łącznik kielichowy równoprzelotowy DN150
(stal, żeliwo, PVC, AC) PN16

żeliwo sferoidalne
guma NBR lub EPDM

1 szt.

73 łącznik kielichowy równoprzelotowy DN200
(stal, żeliwo, PVC, AC) PN16

żeliwo sferoidalne
guma NBR lub EPDM

1 szt.

74 łącznik kielichowo-kołnierzowy równoprzelotowy
DN80 (stal, żeliwo, PVC, AC) PN16

żeliwo sferoidalne
guma NBR lub EPDM

2 szt.

75 łącznik kielichowo-kołnierzowy równoprzelotowy
DN100 (stal, żeliwo, PVC, AC) PN16

żeliwo sferoidalne
guma NBR lub EPDM

2 szt.

76 łącznik kielichowo-kołnierzowy równoprzelotowy
DN125 (stal, żeliwo, PVC, AC) PN16

żeliwo sferoidalne
guma NBR lub EPDM

1 szt.

77 łącznik kielichowo-kołnierzowy równoprzelotowy
DN150 (stal, żeliwo, PVC, AC) PN16

żeliwo sferoidalne
guma NBR lub EPDM

1 szt.

78 łącznik kielichowo-kołnierzowy równoprzelotowy
DN200 (stal, żeliwo, PVC, AC) PN16

żeliwo sferoidalne
guma NBR lub EPDM

1 szt.

79 Obejma naprawcza trójdzielna DN80 żeliwo sferoidalne
guma NBR lub EPDM

5 szt.

80 Obejma naprawcza trójdzielna DN100 żeliwo sferoidalne
guma NBR lub EPDM

5 szt.

81 Obejma naprawcza trójdzielna DN125 żeliwo sferoidalne
guma NBR lub EPDM

1 szt.

82 Obejma naprawcza trójdzielna DN150 żeliwo sferoidalne
guma NBR lub EPDM

2 szt.

83 Obejma naprawcza trójdzielna DN200 żeliwo sferoidalne
guma NBR lub EPDM

2 szt.

84 Obejma naprawcza na stal ½” typu GEBO żeliwo ocynkowane 2 szt.
85 Obejma naprawcza na stal ¾” typu GEBO żeliwo ocynkowane 10 szt.
86 Obejma naprawcza na stal 1” typu GEBO żeliwo ocynkowane 15 szt.
87 Obejma naprawcza na stal 5/4” typu GEBO żeliwo ocynkowane 5 szt.
88 Obejma naprawcza na stal 6/4” typu GEBO żeliwo ocynkowane 5 szt.
89 Obejma naprawcza na stal 2” typu GEBO żeliwo ocynkowane 5 szt.
90 Obejma naprawcza na stal 2½” typu GEBO żeliwo ocynkowane 1 szt.
91 Obejma naprawcza na stal 3” typu GEBO żeliwo ocynkowane 5 szt.
92 Obejma naprawcza na stal 4” typu GEBO żeliwo ocynkowane 2 szt.
93 Obejma naprawcza na stal ½” GZ typu GEBO żeliwo ocynkowane 2 szt.
94 Obejma naprawcza na stal ¾” GZ typu GEBO żeliwo ocynkowane 5 szt.
95 Obejma naprawcza na stal 1” GZ typu GEBO żeliwo ocynkowane 5 szt.
96 Obejma naprawcza na stal 5/6” GZ typu GEBO żeliwo ocynkowane 5 szt.
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97 Obejma naprawcza na stal 6/4” GZ typu GEBO żeliwo ocynkowane 2 szt.
98 Obejma naprawcza na stal 2” GZ typu GEBO żeliwo ocynkowane 2 szt.
99 Obejma naprawcza na stal 2½” GZ typu GEBO żeliwo ocynkowane 1 szt.
100 Zawór kulowy ½” GW/GW żeliwo 40 szt.
101 Zawór kulowy ¾” GW/GW żeliwo 49 szt.
102 Zawór kulowy 1” GW/GW żeliwo 10 szt.
103 Zawór kulowy 5/4” GW/GW żeliwo 5 szt.
104 Zawór kulowy 6/4” GW/GW żeliwo 5 szt.
105 Zawór kulowy 2” GW/GW żeliwo 5 szt.
106 Zawór zwrotny ½” GW/GW mosiądz 1 szt.
107 Zawór zwrotny ¾” GW/GW mosiądz 5 szt.
108 Zawór zwrotny 1” GW/GW mosiądz 1 szt.
109 Zawór zwrotny 5/4” GW/GW mosiądz 1 szt.
110 Zawór zwrotny 6/4” GW/GW mosiądz 1 szt.
111 Zawór zwrotny 2” GW/GW mosiądz 1 szt.
112 Zawór zwrotny 2½” kołnierz żeliwo szare 1 szt.
113 Zawór zwrotny 3” kołnierz żeliwo szare 1 szt.
114 Zawór zwrotny 4” kołnierz żeliwo szare 1 szt.
115 Zawór antyskażeniowy DN 15 EA GW/GW mosiądz 5 szt.
116 Zawór antyskażeniowy DN 20 EA GW/GW mosiądz 5 szt.
117 Zawór antyskażeniowy DN 25 EA GW/GW mosiądz 1 szt.
118 Zawór antyskażeniowy DN 32 EA GW/GW mosiądz 1 szt.
119 Zawór antyskażeniowy DN 40 EA GW/GW mosiądz 1 szt.
120 Zawór antyskażeniowy DN 50 EA kołn. żeliwo sferoidalne 1 szt.
121 Redukcja wodomierzowa 1” x ¾” mosiądz 50 szt.
122 Półśrubunek  wodomierzowy DN 15, G ¾ mosiądz 100 szt.
123 Półśrubunek  wodomierzowy DN 20, G 1 mosiądz 80 szt.
124 Półśrubunek  wodomierzowy DN 25, G 1 ¼ mosiądz 8 szt.
125 Półśrubunek  wodomierzowy DN 32, G 1 ½ mosiądz 8 szt.
126 Półśrubunek  wodomierzowy DN 40, G 2 mosiądz 8 szt.
127 Uszczelka wodomierza DN 15 --- 400 szt.
128 Uszczelka wodomierza DN 20 --- 200 szt.
129 Uszczelka wodomierza DN 25 --- 1 szt.
130 Uszczelka wodomierza DN 32 --- 10 szt.
131 Uszczelka wodomierza DN 40 --- 20 szt.
132 Kolano 3” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
133 Kolano 2½” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
134 Kolano 2½” oc GW/GZ żeliwo ocynkowane 1 szt.
135 Kolano 2” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
136 Kolano 2” oc GW/GZ żeliwo ocynkowane 1 szt.
137 Kolano 6/4” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
138 Kolano 6/4” oc GW/GZ żeliwo ocynkowane 1 szt.
139 Kolano 5/4” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
140 Kolano 5/4” oc GW/GZ żeliwo ocynkowane 1 szt.
141 Kolano 1” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
142 Kolano 1” oc GW/GZ żeliwo ocynkowane 1 szt.
143 Kolano ¾” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
144 Kolano ¾” oc GW/GZ żeliwo ocynkowane 1 szt.
145 Kolano ½” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
146 Kolano ½” oc GW/GZ żeliwo ocynkowane 1 szt.
147 Redukcja ¾” x ½” oc GZ/GW żeliwo ocynkowane 1 szt.
148 Redukcja 1” x ½” oc GZ/GW żeliwo ocynkowane 1 szt.
149 Redukcja 1” x ¾” oc GZ/GW żeliwo ocynkowane 5 szt.
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150 Redukcja 5/4” x ½” oc GZ/GW żeliwo ocynkowane 1 szt.
151 Redukcja 5/4” x ¾” oc GZ/GW żeliwo ocynkowane 1 szt.
152 Redukcja 5/4” x 1” oc GZ/GW żeliwo ocynkowane 1 szt.
153 Redukcja 6/4” x 1” oc GZ/GW żeliwo ocynkowane 1 szt.
154 Redukcja 6/4” x 5/4” oc GZ/GW żeliwo ocynkowane 1 szt.
155 Redukcja 2” x 1” oc GZ/GW żeliwo ocynkowane 1 szt.
156 Redukcja 2” x 6/4” oc GZ/GW żeliwo ocynkowane 1 szt.
157 Redukcja 2½” x 2” oc GZ/GW żeliwo ocynkowane 1 szt.
158 Trójnik 2” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
159 Trójnik 6/4” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
160 Trójnik 5/4” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
161 Trójnik 1” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
162 Trójnik ¾” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
163 Trójnik ½” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
164 Nypel 2½” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
165 Nypel 2” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
166 Nypel 6/4” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
167 Nypel 5/4” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
168 Nypel 1” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
169 Nypel ¾” oc żeliwo ocynkowane 10 szt.
170 Nypel ½” oc żeliwo ocynkowane 5 szt.
171 Mufa 2½” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
172 Mufa 2” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
173 Mufa 6/4” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
174 Mufa 5/4” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
175 Mufa 1” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
176 Mufa ¾” oc żeliwo ocynkowane 10 szt.
177 Mufa ½” oc żeliwo ocynkowane 5 szt.
178 Korek 2½” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
179 Korek 2” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
180 Korek 6/4” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
181 Korek 5/4” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
182 Korek 1” oc żeliwo ocynkowane 1 szt.
183 Korek ¾” oc żeliwo ocynkowane 5 szt.
184 Korek ½” oc żeliwo ocynkowane 5 szt.
185 rura wodna PE DN32 SDR11 PN 16 PE100 300 m
186 rura wodna PE DN40 SDR11 PN 16 PE100 10 m
187 rura wodna PE DN50 SDR11 PN 16 PE100 10 m
188 rura wodna PE DN63 SDR11 PN 16 PE100 10 m
189 kolano PE32 zaciskowe dwustronne Polipropylen 50 szt.
190 kolano PE40 zaciskowe dwustronne Polipropylen 1 szt.
191 kolano PE50 zaciskowe dwustronne Polipropylen 1 szt.
192 kolano PE63 zaciskowe dwustronne Polipropylen 1 szt.
193 kolano PE32 zaciskowe GZ ¾” Polipropylen 30 szt.
194 kolano PE32 zaciskowe GZ 1” Polipropylen 1 szt.
195 kolano PE40 zaciskowe GZ 1” Polipropylen 1 szt.
196 kolano PE40 zaciskowe GZ 1 ¼” Polipropylen 1 szt.
197 kolano PE50 zaciskowe GZ 1 ½” Polipropylen 1 szt.
198 kolano PE63 zaciskowe GZ 1 ½” Polipropylen 1 szt.
199 kolano PE63 zaciskowe GZ 2” Polipropylen 1 szt.
200 trójnik PE32 zaciskowy równoprzelotowy Polipropylen 5 szt.
201 trójnik PE40 zaciskowy równoprzelotowy Polipropylen 1 szt.
202 trójnik PE50 zaciskowy równoprzelotowy Polipropylen 1 szt.
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203 trójnik PE63 zaciskowy równoprzelotowy Polipropylen 1 szt.
204 złącze zaciskowe PE32 dwustronne Polipropylen 60 szt.
205 złącze zaciskowe PE40 dwustronne Polipropylen 1 szt.
206 złącze zaciskowe PE50 dwustronne Polipropylen 1 szt.
207 złącze zaciskowe PE63 dwustronne Polipropylen 1 szt.
208 złącze zaciskowe PE32 GZ ¾” Polipropylen 100 szt.
209 złącze zaciskowe PE32 GZ 1” Polipropylen 1 szt.
210 złącze zaciskowe PE32 GZ 1 ¼” Polipropylen 50 szt.
211 złącze zaciskowe PE40 GZ 1 ¼” Polipropylen 1 szt.
212 złącze zaciskowe PE40 GZ 1 ½”” Polipropylen 1 szt.
213 złącze zaciskowe PE50 GZ 1 ¼” Polipropylen 1 szt.
214 złącze zaciskowe PE50 GZ 1 ½” Polipropylen 1 szt.
215 złącze zaciskowe PE50 GZ 2” Polipropylen 1 szt.
216 złącze zaciskowe PE63 GZ 1 ½”” Polipropylen 1 szt.
217 złącze zaciskowe PE63 GZ 2” Polipropylen 1 szt.
218 złącze zaciskowe redukcyjne PE40/32 Polipropylen 1 szt.
219 złącze zaciskowe redukcyjne PE50/32 Polipropylen 1 szt.
220 złącze zaciskowe redukcyjne PE50/40 Polipropylen 1 szt.
221 złącze zaciskowe redukcyjne PE63/40 Polipropylen 1 szt.
222 złącze zaciskowe redukcyjne PE63/50 Polipropylen 1 szt.
223 korek zamykający zaciskowy PE32 Polipropylen 1 szt.
224 korek zamykający zaciskowy PE40 Polipropylen 1 szt.
225 korek zamykający zaciskowy PE50 Polipropylen 1 szt.
226 korek zamykający zaciskowy PE63 Polipropylen 1 szt.
227 Rura kielichowa ciśnieniowa PVC-U DN90 PN10 PVC-U 10 szt.
228 Rura kielichowa ciśnieniowa PVC-U DN110 PN10 PVC-U 10 szt.
229 Rura kielichowa ciśnieniowa PVC-U DN160 PN10 PVC-U 1 szt.
230 Rura kielichowa ciśnieniowa PVC-U DN200 PN10 PVC-U 1 szt.
231 Nasuwka kielichowa ciśnieniowa PVC-U 90 PN10 PVC-U 10 szt.
232 Nasuwka kielichowa ciśnieniowa PVC-U 110 PN10 PVC-U 10 szt.
233 Nasuwka kielichowa ciśnieniowa PVC-U 160 PN10 PVC-U 1 szt.
234 Nasuwka kielichowa ciśnieniowa PVC-U 200 PN10 PVC-U 1 szt.
235 Kolano kielichowe ciśnieniowe PVC-U DN90 kąt 90

PN10
PVC-U 5 szt.

236 Łuk kielichowy ciśnieniowy PVC-U DN90 kąt 45
PN10

PVC-U 1 szt.

237 Łuk kielichowy ciśnieniowy PVC-U DN90 kąt 30
PN10

PVC-U 1 szt.

238 Łuk kielichowy ciśnieniowy PVC-U DN90 kąt 22
PN10

PVC-U 1 szt.

239 Łuk kielichowy ciśnieniowy PVC-U DN90 kąt 11
PN10

PVC-U 1 szt.

240 Kolano kielichowe ciśnieniowe PVC-U DN110 kąt
90 PN10

PVC-U 5 szt.

241 Łuk kielichowy ciśnieniowy PVC-U DN110 kąt 45
PN10

PVC-U 1 szt.

242 Łuk kielichowy ciśnieniowy PVC-U DN110 kąt 30
PN10

PVC-U 1 szt.

243 Łuk kielichowy ciśnieniowy PVC-U DN110 kąt 22
PN10

PVC-U 1 szt.

244 Łuk kielichowy ciśnieniowy PVC-U DN110 kąt 11
PN10

PVC-U 1 szt.
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245 Kolano kielichowe ciśnieniowe PVC-U DN160 kąt
90 PN10

PVC-U 1 szt.

246 Łuk kielichowy ciśnieniowy PVC-U DN160 kąt 45
PN10

PVC-U 1 szt.

247 Łuk kielichowy ciśnieniowy PVC-U DN160 kąt 30
PN10

PVC-U 1 szt.

248 Łuk kielichowy ciśnieniowy PVC-U DN160 kąt 22
PN10

PVC-U 1 szt.

249 Łuk kielichowy ciśnieniowy PVC-U DN160 kąt 11
PN10

PVC-U 1 szt.

250 rura kanalizacyjna zewnętrzna DN200 L3000
C-SN8

PVC-U lita 5 szt.

251 rura kanalizacyjna zewnętrzna DN200 L2000
C-SN8

PVC-U lita 5 szt.

252 rura kanalizacyjna zewnętrzna DN160 L3000
C-SN8

PVC-U lita 60 szt.

253 rura kanalizacyjna zewnętrzna DN160 L2000
C-SN8

PVC-U lita 20 szt.

254 rura kanalizacyjna zewnętrzna DN160 L1000
C-SN8

PVC-U lita 20 szt.

255 rura kanalizacyjna zewnętrzna DN110 L2000
C-SN8

PVC-U lita 10 szt.

256 rura kanalizacyjna zewnętrzna DN110 L1000
C-SN8

PVC-U lita 10 szt.

257 rura kanalizacyjna zewnętrzna DN110 L500
C-SN8

PVC-U lita 10 szt.

258 kolano kanalizacja zewnętrzna DN200 kąt 15 PVC-U 2 szt.
259 kolano kanalizacja zewnętrzna DN200 kąt 30 PVC-U 2 szt.
260 kolano kanalizacja zewnętrzna DN200 kąt 45 PVC-U 2 szt.
261 kolano kanalizacja zewnętrzna DN200 kąt 67 PVC-U 2 szt.
262 trójnik kanalizacja zewnętrzna DN160/160 kąt 45 PVC-U 5 szt.
263 trójnik kanalizacja zewnętrzna DN160/160 kąt 87 PVC-U 5 szt.
264 kolano kanalizacja zewnętrzna DN160 kąt 15 PVC-U 20 szt.
265 kolano kanalizacja zewnętrzna DN160 kąt 30 PVC-U 20 szt.
266 kolano kanalizacja zewnętrzna DN160 kąt 45 PVC-U 20 szt.
267 kolano kanalizacja zewnętrzna DN160 kąt 67 PVC-U 10 szt.
268 kolano kanalizacja zewnętrzna DN160 kąt 87 PVC-U 10 szt.
269 kolano kanalizacja zewnętrzna DN110 kąt 15 PVC-U 5 szt.
270 kolano kanalizacja zewnętrzna DN110 kąt 30 PVC-U 5 szt.
271 kolano kanalizacja zewnętrzna DN110 kąt 45 PVC-U 5 szt.
272 kolano kanalizacja zewnętrzna DN110 kąt 67 PVC-U 5 szt.
273 kolano kanalizacja zewnętrzna DN110 kąt 87 PVC-U 5 szt.
274 złączka dwukielichowa  kanalizacja zewnętrzna

DN160
PVC-U 5 szt.

275 złączka dwukielichowa  kanalizacja zewnętrzna
DN110

PVC-U 5 szt.

276 mufa kanalizacja zewnętrzna DN160 (przesuwna) PVC-U 5 szt.
277 mufa kanalizacja zewnętrzna DN110 (przesuwna) PVC-U 5 szt.
278 redukcja kanalizacja zewnętrzna DN160/110 PVC-U 20 szt.
279 redukcja kanalizacja zewnętrzna DN200/160 PVC-U 2 szt.
280 korek kanalizacja zewnętrzna DN200 PVC-U 2 szt.
281 korek kanalizacja zewnętrzna DN160 PVC-U 15 szt.
282 korek kanalizacja zewnętrzna DN110 PVC-U 2 szt.
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283 zaślepka kanalizacja zewnętrzna DN200 PVC-U 2 szt.
284 zaślepka kanalizacja zewnętrzna DN160 PVC-U 15 szt.
285 zaślepka kanalizacja zewnętrzna DN110 PVC-U 2 szt.
286 złączka kielich PVC/żeliwo kanalizacja zewnętrzna

DN 160
PVC-U 10 szt.

287 złączka kielich PVC/żeliwo kanalizacja zewnętrzna
DN 110

PVC-U 10 szt.

288 złączka kielich PVC/kamionka kanalizacja
zewnętrzna DN 160

PVC-U 10 szt.

289 złączka kielich PVC/kamionka kanalizacja
zewnętrzna DN 110

PVC-U 1 szt.

290 studnia kanalizacyjna 315 kineta przelotowa DN160 PVC-U 5 szt.
291 studnia kanalizacyjna 315 kineta zbiorcza DN160 PVC-U 5 szt.
292 studnia kanalizacyjna 315 rura wznosząca H3000 PVC-U 5 szt.
293 studnia kanalizacyjna 315 rura wznosząca H2000 PVC-U 5 szt.
294 studnia kanalizacyjna 315 rura wznosząca H1250 PVC-U 5 szt.
295 studnia kanalizacyjna 315 uszczelka rury

wznoszącej
guma NBR lub EPDM 1 szt.

296 studnia kanalizacyjna 315 stożek betonowy z
pokrywą

beton 5 szt.

297 studnia kanalizacyjna 315 teleskop z włazem
żeliwnym A15

PVC-U
żeliwo

5 szt.

298 studnia kanalizacyjna 315 teleskop z włazem
żeliwnym B125

PVC-U
żeliwo

1 szt.

299 studnia kanalizacyjna 315 teleskop z włazem
żeliwnym D400

PVC-U
żeliwo

1 szt.

300 studnia kanalizacyjna 425 kineta przelotowa DN160 PVC-U 1 szt.
301 studnia kanalizacyjna 425 kineta 3 dopływowa

DN160
PVC-U 1 szt.

302 studnia kanalizacyjna 425 kineta dopływ prawy
DN160

PVC-U 1 szt.

303 studnia kanalizacyjna 425 kineta dopływ lewy
DN160

PVC-U 1 szt.

304 studnia kanalizacyjna 425 rura wznosząca H3000 PVC-U 1 szt.
305 studnia kanalizacyjna 425 rura wznosząca H2000 PVC-U 1 szt.
306 studnia kanalizacyjna 425 uszczelka rury

wznoszącej
guma NBR lub EPDM 1 szt.

307 studnia kanalizacyjna 425 stożek betonowy z
pokrywą

beton 1 szt.

308 studnia kanalizacyjna 425 teleskop z włazem
żeliwnym A15

PVC-U
żeliwo

1 szt.

309 studnia kanalizacyjna 425 teleskop z włazem
żeliwnym B125

PVC-U
żeliwo

1 szt.

310 studnia kanalizacyjna 425 teleskop z włazem
żeliwnym D400

PVC-U
żeliwo

1 szt.

311 uszczelka IN-SITU DN160 guma NBR lub EPDM 5 szt.
312 hydrant nadziemny DN80 Rd1250 żeliwo sferoidalne 2 szt.
313 hydrant podziemny DN80 Rd1000 żeliwo sferoidalne 2 szt.
314 zasuwa kołnierzowa klinowa DN50 typ F4

miękko uszczelniona PN16 8 otworów
żeliwo sferoidalne 1 szt.

315 zasuwa kołnierzowa klinowa DN50 typ F5
miękko uszczelniona PN16 8 otworów

żeliwo sferoidalne 1 szt.



24
Nazwa zamówienia: „Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjne”

316 zasuwa kołnierzowa klinowa DN65 typ F4
miękko uszczelniona PN16 8 otworów

żeliwo sferoidalne 1 szt.

317 zasuwa kołnierzowa klinowa DN65 typ F5
miękko uszczelniona PN16 8 otworów

żeliwo sferoidalne 1 szt.

318 zasuwa kołnierzowa klinowa DN80 typ F4
miękko uszczelniona PN16 8 otworów

żeliwo sferoidalne 4 szt.

319 zasuwa kołnierzowa klinowa DN80 typ F5
miękko uszczelniona PN16 8 otworów

żeliwo sferoidalne 4 szt.

320 zasuwa kołnierzowa klinowa DN100 typ F4
miękko uszczelniona PN16 8 otworów

żeliwo sferoidalne 4 szt.

321 zasuwa kołnierzowa klinowa DN100 typ F5
miękko uszczelniona PN16 8 otworów

żeliwo sferoidalne 4 szt.

322 zasuwa kołnierzowa klinowa DN150 typ F4
miękko uszczelniona PN16 8 otworów

żeliwo sferoidalne 1 szt.

323 zasuwa kołnierzowa klinowa DN150 typ F5
miękko uszczelniona PN16 8 otworów

żeliwo sferoidalne 1 szt.

324 zasuwa kołnierzowa klinowa DN200 typ F4
miękko uszczelniona PN16 8 otworów

żeliwo sferoidalne 1 szt.

325 zasuwa kołnierzowa klinowa DN200 typ F5
miękko uszczelniona PN16 8 otworów

żeliwo sferoidalne 1 szt.

326 zasuwa klinowa do przyłączy domowych DN25
GW/GW PN16

żeliwo sferoidalne 1 szt.

327 zasuwa klinowa do przyłączy domowych DN32
GW/GW PN16

żeliwo sferoidalne 4 szt.

328 zasuwa klinowa do przyłączy domowych DN40
GW/GW PN16

żeliwo sferoidalne 1 szt.

329 zasuwa klinowa do przyłączy domowych DN50
GW/GW PN16

żeliwo sferoidalne 1 szt.

330 nawiertka samonawiercająca z zasuwą do rur
PE/PVC DN90 G1¼” PN16

żeliwo sferoidalne 4 szt.

331 nawiertka samonawiercająca z zasuwą do rur
PE/PVC DN110 G1¼” PN16

żeliwo sferoidalne 4 szt.

332 nawiertka samonawiercająca z zasuwą do rur
PE/PVC DN160 G1¼” PN16

żeliwo sferoidalne 1 szt.

333 opaska do nawiercania z odejściem gwintowym
do rur stal/żeliwo DN80 G1 ¼” PN16

żeliwo sferoidalne 2 szt.

334 opaska do nawiercania z odejściem gwintowym
do rur stal/żeliwo DN100 G1 ¼” PN16

żeliwo sferoidalne 2 szt.

335 opaska do nawiercania z odejściem gwintowym
do rur stal/żeliwo DN125 G1 ¼” PN16

żeliwo sferoidalne 1 szt.

336 opaska do nawiercania z odejściem gwintowym
do rur stal/żeliwo DN150 G1 ¼” PN16

żeliwo sferoidalne 1 szt.

337 opaska do nawiercania z odejściem gwintowym
do rur stal/żeliwo DN200 G1 ¼” PN16

żeliwo sferoidalne 1 szt.

338 obudowa sztywna do nawiertki  L1000 stal 1 szt.
339 obudowa sztywna do nawiertki  L1250 stal 5 szt.
340 obudowa sztywna do nawiertki  L1500 stal 1 szt.
341 obudowa teleskopowa do nawiertaki L1300-1800 stal 1 szt.
342 obudowa sztywna do zasuw DN25-50  L1000 stal 1 szt.
343 obudowa sztywna do zasuw DN25-50  L1250 stal 5 szt.
344 obudowa sztywna do zasuw DN25-50  L1500 stal 1 szt.
345 obudowa teleskopowa do zasuw DN25-50

L1300-1800
stal 1 szt.
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346 obudowa sztywna do zasuw DN65-80  L1000 stal 1 szt.
347 obudowa sztywna do zasuw DN65-80  L1250 stal 5 szt.
348 obudowa sztywna do zasuw DN65-80  L1500 stal 1 szt.
349 obudowa teleskopowa do zasuw DN65-80

L1300-1800
stal 1 szt.

350 obudowa sztywna do zasuw DN100-125  L1000 stal 1 szt.
351 obudowa sztywna do zasuw DN100-125  L1250 stal 5 szt.
352 obudowa sztywna do zasuw DN100-125  L1500 stal 1 szt.
353 obudowa teleskopowa do zasuw DN100-125

L1300-1800
stal 1 szt.

354 obudowa sztywna do zasuw DN150  L1000 stal 1 szt.
355 obudowa sztywna do zasuw DN150 L1250 stal 5 szt.
356 obudowa sztywna do zasuw DN150  L1500 stal 1 szt.
357 obudowa teleskopowa do zasuw DN150

L1300-1800
stal 1 szt.

358 obudowa sztywna do zasuw DN200  L1000 stal 1 szt.
359 obudowa sztywna do zasuw DN200  L1250 stal 1 szt.
360 obudowa sztywna do zasuw DN200  L1500 stal 1 szt.
361 obudowa teleskopowa do zasuw DN200

L1300-1800
stal 1 szt.

362 skrzynka do zasuw W PEHD 10 szt.
363 skrzynka do zasuw przyłączy W PEHD 15 szt.
364 Skrzynka do hydrantów PEHD 4 szt.
365 Pasta poślizgowa do rur PVC 250g --- 10 szt.
366 Pakuły 1kg --- 5 szt.
367 Pasta uszczelniająca do gwintów 200g --- 10 szt.
368 pierścień dystansowy do włazów DN600 H40 D400 żeliwo 1 szt.
369 pierścień dystansowy do włazów DN600 H60 D400 żeliwo 1 szt.
370 właz kanałowy DN600 H50 A15 żeliwo 1 szt.
371 właz kanałowy DN600 H150 D400 żeliwno-betonowy 4 szt.
372 właz kanałowy DN600 H150 C250 żeliwno-betonowy 1 szt.
373 właz kanałowy DN600 H150 B125 żeliwno-betonowy 1 szt.
374 Taśma ostrzegawcza niebieska z wkładką

szerokość 20 cm (rolka 100m)
--- 2 szt.

375 podkładka M16 ocynk stal ocynkowana 5 kg
376 nakrętka M16 ocynk stal ocynkowana 30 kg
377 śruba M16 L70 ocynk pełny gwint stal ocynkowana 100 kg
378 uszczelka płaska DN80 guma NBR lub EPDM 50 szt.
379 uszczelka płaska DN100 guma NBR lub EPDM 50 szt.
380 uszczelka płaska DN125 guma NBR lub EPDM 10 szt.
381 uszczelka płaska DN150 guma NBR lub EPDM 20 szt.
382 uszczelka płaska DN200 guma NBR lub EPDM 10 szt.
383 uszczelka wargowa ciśnieniowa DN90 guma NBR lub EPDM 2 szt.
384 uszczelka wargowa ciśnieniowa DN110 guma NBR lub EPDM 2 szt.
385 uszczelka wargowa ciśnieniowa DN160 guma NBR lub EPDM 2 szt.
386 uszczelka wargowa ciśnieniowa DN200 guma NBR lub EPDM 2 szt.
387 tabliczka hydrantu aluminium 5 szt.
388 tabliczka zasuwy aluminium 5 szt.
389 słupek do tabliczki stal 10 szt.
390 głowica zaworu ½” --- 5 szt.
391 głowica zaworu ¾” --- 5 szt.
392 głowica zaworu1” --- 5 szt.
393 obejma do rur pojedyncza ¾” stal 10 szt.
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394 obejma do rur pojedyncza 1” stal 10 szt.
395 obejma do rur pojedyncza 5/4” stal 10 szt.
396 Klucz do hydrantu podziemnego i zasuw --- 1 szt.

a/ Zamawiający dopuszcza materiały eksploatacyjne dla których w sposób jednoznaczny możliwa
jest identyfikacja producenta,

b/ wszystkie oferowane materiały instalacyjne branży wodociągowej muszą posiadać aktualne
atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

c/ wszystkie oferowane materiały muszą posiadać deklaracje zgodności PN/EN.

2. Nazwy i kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień:

44163000-0 – rury i osprzęt,

3. Dodatkowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

a/ określona wartość przedmiotu zamówienia jest wielkością szacunkową służącą do
skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej ofert i Zamawiający
zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykorzystania całości przedmiotu zamówienia w toku jego
realizacji. Zamawiający zastrzega sobie, że ilości materiałów wskazane w Formularzu cenowym
jest ilościami szacunkowymi, Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie
przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w Formularzu oferty.
Zakupy dokonane w trakcie realizacji umowy mogą różnić się ilościowo od tych podanych w
Formularzu cenowym, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości
zamówienia.

b/ dostawy materiałów w ciągu roku w formie dostaw częściowych w oparciu o aktualne
zapotrzebowanie Zamawiającego, na podstawie wcześniejszych pisemnych i telefonicznych
zgłoszeń, na koszt Wykonawcy - loco magazyn znajdujący się na terenie bazy WiK Sp. z o.o. w
Zdzieszowicach przy ul. Wschodniej 2.

c/ dostawę należy zrealizować w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego, a dostawa powinna być potwierdzona obustronnie podpisanym drukiem
przyjęcia.

d/ rozliczenie będzie następować w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie oraz o
faktyczną ilość dostarczonego asortymentu, przelewem w terminie 21 dni od daty doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

e/ oferowana cena wykonania zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia, a w szczególności:

- całkowity koszt transportu asortymentu - loco magazyn znajdujący się na terenie
bazy WiK Sp. z o.o. w Zdzieszowicach przy ul. Wschodniej 2.
- podatki (za wyjątkiem podatku VAT), ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, a
które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia

f/ zaoferowana ceny jednostkowe są stałe przez cały okres trwania umowy

g/ na potwierdzenie spełnienia wymogów Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia ,
Wykonawca załączy do oferty stosowne dokumenty
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4.  Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2014r.

5. Termin gwarancji: Wykonawca udzieli gwarancji na okres odpowiadający gwarancji
producenta, lecz nie krótszy niż 2 lata od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru.

Wykaz załączników dołączonych do niniejszej SIWZ.

Załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są następujące wzory:

1) załącznik nr 1- Formularz ofertowy;
2) załącznik nr 2 - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków w oparciu o art. 22 ust. 1 i
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) załącznik nr 3 - oświadczenie osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych;
4) załącznik nr 4 - wykaz wykonanych dostaw;


