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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
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zastrzeżeń.
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 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

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

celu

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 SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń
- oświadczenie Wykonawcy, że Wykonawca jest związany ofertą, aż do upływu terminu
jej ważności wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się do podpisania umowy w razie
pozytywnego w stosunku do niego wyniku postępowania
- oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki z art. 22 ust. 1 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 ptk 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 warunków 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.
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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.
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 60.000,00 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.
3. Zamawiający niezwłocznie wezwie Wykonawcę, który nie złożył jakiegokolwiek dokumentu
określonego w SIWZ lub złożył go w niewłaściwej formie, do złożenia go w wyznaczonym
terminie.
4. 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
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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,
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 niewymienioną 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.
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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 i IX SIWZ. Wykonawcy ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączają
odpowiedni dokument o ustanowieniu Pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zawierać
zapis o odpowiednim 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.
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b) Ofertę należy złożyć według Formularza ofertowego załączonego do niniejszej SIWZ.
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 zgodne z formą określoną w niniejszej SIWZ.
2. Forma oferty.
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną,
napisane 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 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
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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.
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
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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

01.02.2013

do godz.

10.00

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach
(paczkach). Koperty (paczki) należy opisać następująco:
„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: 01.02.2013, godz. 10.05
Na kopercie(paczce) 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

01.02.2013 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”.
Nazwa zamówienia: „Dostawa wodomierzy”

10
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

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 z tytułu 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
obowiązywania 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 %
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liczona 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.
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 i 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,
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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.
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.
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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.

XXVII. 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
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.1, 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
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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.
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
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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, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 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.
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.
d) 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.
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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
na 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.
I. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem umowy jest dostawa wodomierzy domowych i przemysłowych przystosowanych
do radiowego odczytu danych według rodzajowego i ilościowego zestawienia:
l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nazwa
Wodomierz DN15 Qn1,5 L=110
Wodomierz DN20 Qn2,5 L=130
Wodomierz DN25 Qn3,5 L=260
Wodomierz DN32 Qn6,0 L 260
Wodomierz DN40 Qn10 L=300
Wodomierz DN50 Qn15 L=200;270;300
Wodomierz sprzężony Dn50 Qn15 L=270
Wodomierz Dn65 Qn25 L=200;300
Wodomierz Dn80 Qn40 L=225;300
Wodomierz Dn100 Qn60 L=250
Wodomierz sprzężony Dn100 Qn60 L=360
Wodomierz Dn150 Qn150 L=300
Wodomierz kątowy Dn80 Qn55
Wodomierz kątowy Dn150 Qn250

Ilość
[szt]
100
70
5
5
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1

II. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia:
1. Wodomierze jednostrumieniowe półsuchobieżne
- DN15 długość 110 mm
- DN20 długość 130 mm
Wymagania szczegółowe:
- parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064 - klasa C w poziomej i pionowej
pozycji zabudowy,
- przystosowany do zabudowy w pozycji poziomej i pionowej,
- modularne liczydło z pokrywką - możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów
oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez
zrywania plomby legalizacyjnej,
- nadajniki radiowe przystosowane do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej
Nazwa zamówienia: „Dostawa wodomierzy”
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transmisji danych,
- atest higieniczny do montażu z zimną wodą pitną,
- całkowita odporność na działanie pola magnetycznego,
- dwustronnie łożyskowany wirnik,
2. Wodomierze wielostrumieniowe półsuchbieżne
- DN 25, długość 260 mm
- DN 32, długość 260 mm
- DN 40, długość 300 mm
Wymagania szczegółowe:
- parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064 - klasa C w poziomej pozycji
zabudowy,
- modularne liczydło z pokrywką - możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów
oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez
zrywania plomby legalizacyjnej,
- nadajniki radiowe przystosowane do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej
transmisji danych,
- atest higieniczny do montażu z zimną wodą pitną,
- dwustronnie łożyskowany wirnik,
3. Wodomierze przemysłowe
- DN 50, o długości 200; 270; 300
- DN 65, o długości 200; 300
- DN 80, o długości 225; 300
- DN 100, o długości 250
- DN 150, o długości 300
Wymagania szczegółowe:
- parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064 - klasa B w poziomej pozycji
zabudowy,
- hermetyczne liczydło - stopień ochrony IP 68,
- możliwość zabudowy nadajnika impulsów w trakcie eksploatacji wodomierza bez
zrywania plomby legalizacyjnej,
- atest higieniczny do montażu z zimną wodą pitną,
- parametry metrologiczne deklarowane przez producenta niegorsze niż:
• Wodomierz DN50 Q1 0,25 [m3/h], Q3 40 [m3/h],
• Wodomierz DN65 Q1 0,39 [m3/h], Q3 63 [m3/h],
• Wodomierz DN80 Q1 0,32 [m3/h], Q3 100 [m3/h],
• Wodomierz DN100 Q1 0,51 [m3/h], Q3 160 [m3/h],
• Wodomierz DN150 Q1 1,00 [m3/h], Q3 400 [m3/h],
4. Wodomierze przemysłowe sprzężone
- DN 50 – o długości zabudowy 270
- DN 100 – o długości zabudowy 360
Wymagania szczegółowe:
- wodomierze sprzężone szeregowo,
- parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064 - klasa B w poziomej pozycji
zabudowy,
- możliwość zabudowy nadajnika impulsów w trakcie eksploatacji wodomierza bez
zrywania plomby legalizacyjnej,
- atest higieniczny do montażu z zimną wodą pitną,
5. Wodomierze studzienne
- DN 80, o długości 200; 270; 300
Nazwa zamówienia: „Dostawa wodomierzy”
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- DN 150, o długości 300
Wymagania szczegółowe:
- parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064 - klasa B,
- hermetyczne liczydło - stopień ochrony IP 68,
- możliwość zabudowy nadajnika impulsów w trakcie eksploatacji wodomierza bez
zrywania plomby legalizacyjnej,
- atest higieniczny do montażu z zimną wodą pitną,
6. Wykonawca dostaw:
a) zobowiązuje się dostarczyć wodomierze na własny koszt do siedziby Zamawiającego.
b) gwarantuje odpowiednią jakość wodomierzy.
c) do każdej faktury Wykonawca dołączy:
- karty gwarancyjne wodomierzy,
- karty katalogowe wraz z atestami, certyfikatami i świadectwami technicznymi
w zakresie zgodności z Polskimi normami i normami UE.
d) wykonawca musi posiadać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych
wodomierzy.
e) Wszystkie wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta.
III. Nazwy i kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym
Słowniku Zamówień:
38421100-3 – wodomierze,
IV. Dodatkowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Wszystkie wodomierze powinny być przystosowane do zabudowy nadajników impulsów
lub modułów radiowych, pracujących w jednym systemie dwukierunkowym zbierania
danych. Jeżeli wymagany jest jakikolwiek element łączący wodomierz z modułem
radiowym należy uwzględnić go w cenie wodomierza.
2. Wszystkie oferowane wodomierze powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w normie PN-ISO 4064 i posiadać aktualne zatwierdzenie typu GUM lub EEC.
3. Dostarczone wodomierze powinny spełniać wszystkie parametry i warunki zawarte
w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Wodomierze DN 15-DN 40 powinny posiadać króćce gwintowane, przewidziane do
łączenia ze śrubunkami wodomierzowymi spełniającymi wymagania Polskiej norm PN92/M-54901/03.
5. Zamawiający wymaga, aby wodomierze zaoferowane były odporne na zakłócenia
w pracy polem magnetycznym wg. EN 14154-3.
6. Każdy wodomierz ma posiadać karty katalogowe wraz z atestami, certyfikatami
i świadectwami technicznymi w zakresie zgodności z Polskimi normami i normami UE.
7. Dostarczane wodomierze muszą posiadać aktualną cechę legalizacyjną - cecha
legalizacyjna z roku dostawy.
Nazwa zamówienia: „Dostawa wodomierzy”
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8. Ilość i terminy dostaw będą uzgadniane na bieżąco biorąc pod uwagę potrzeby
Zamawiającego.
9. Termin realizacji uzgadnianych na bieżąco zamówień nie może przekraczać 7 dni
roboczych liczonych od dnia wpływu zamówienia do Wykonawcy.
10. Wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące licząc od daty dostawy wodomierzy
potwierdzonej dowodem dostawy.
11. Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
12. Wykonawca powinien załączyć potwierdzenie posiadania autoryzowanego punktu
serwisowego oferowanych wodomierzy. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane
z naprawami gwarancyjnymi.
13. Miejsce dostawy - magazyn Zamawiającego Zdzieszowice, ul. Wschodnia 2 na koszt
Wykonawcy.
14. Zamawiający zastrzega sobie, prawo rezygnacji z niektórych pozycji zamówienia lub
ilości zamówionego asortymentu jak również do odstąpienia od dalszego wykonania
umowy na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

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;
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