NR SPRAWY 1/2010
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA:

Dostawę 5 szt. filtrów pionowych Ø 2400 mm i 5 szt.
mieszaczy wodno-powietrznych Ø 600 mm.
1. Zamawiający:
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o. o.
ul. Betonowa 1A, 86-005 Białe Błota
Telefon:52/323-69-13, www.wodociagi-bialeblota.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia i sposób finansowania:
1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony zgodnie z Regulaminem Z.P. ZWiUK
Sp. z o.o.
2) Finansowanie: Budżet spółki.
1.Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący
sposób: zapłata należności nastąpi w terminie do 30 dni od dostarczenia do Zamawiającego
faktury.

3. Przedmiot zamówienia:
Kod CPV:42912300-5
Dostawa 5 szt. filtrów pionowych Ø 2400 mm i 5 szt. mieszaczy wodno-powietrznych Ø 600
mm.
Urządzenia należy dostarczyć na stację wodociągową w miejscowości Ciele gm. Białe Błota
ul. Łowiecka 3.
4. Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia:
 Pionowy, stalowy filtr ciśnieniowy FCP wielkość 11 o średnicy Ø 2400 mm wykonanie C
– drenaż płytowy
- wysokość całkowita H = 3456 mm
- wysokość części cylindrycznej h = 1500 mm
- odległość kołnierza króćca od posadzki min 400 mm
- wykonanie ze stali węglowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez malowanie
standard, bez malowania zewnętrznego,

1

- dokumentacja dozorowa
- atest PHZ w Warszawie na kontakt z wodą pitną.
 Mieszacz wodno-powietrzny szt. 5 typu ARDW wielkość 4 o średnicy Ø 600 mm i
pojemności V = 200 l
- wysokość całkowita H = 1094 mm
- wysokość płaszcza h = 500 mm
- średnica króćców przyłączeniowych DN – 150 mm
- dopuszczalne ciśnienie 6 bar
- atest PHZ w Warszawie na kontakt z wodą pitną
- wykonanie ze stali węglowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym standard.

4. Oferta częściowa:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Przewidziane zamówienia uzupełniające i okoliczności, po których
zaistnieniu będą udzielane:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Oferty wariantowe:
Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego:
Do dnia 08.11.2010 r.

8. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu oceny spełniania tych
warunków:
1. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
2. spełnienie warunku w zakresie posiadanego doświadczenia jest zrealizowanie z należytą
starannością w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w czasie
działalności, co najmniej trzech dostaw o wartości porównywalnej z przedmiotem
zamówienia, (załącznik nr 4)
3. znajdowanie się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej wykonanie,
4. spełnianie wymagań, o których mowa w art. 23 i nie podleganie wykluczeniu z postępowania
w oparciu o art. 25 regulaminu Z.P ZWiUK ; Zamawiający ocenia spełnienie warunków
udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która musi zawierać wszystkie
oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych do oferty
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.
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9.Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu:
1. oferta sporządzona na formularzu oferty stanowiącym /załącznik nr 2 do SIWZ/,
2. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 23 regulaminu Z.P. ZWiUK
(załącznik nr 4)
3. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 25 regulaminu Z.P. ZWiUK
(załącznik nr 5),
4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
5. przedstawienie oświadczenia o niezaleganiu ze składkami w Urzędzie Skarbowym oraz
ZUS lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

10. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, których
mowa w art. 23 regulaminu Z.P. ZWiUK, oprócz oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
1. wykaz wykonanych w przeciągu ostatnich 3 lat zadań zbliżonych co do zakresu objętego
zamówieniem (załącznik nr 3).

11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, osoby upoważnione do
porozumiewania się z wykonawcami:
1.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Pan Ryszard Zakrzewski tel. 604603-945 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
2.Wszelkie wyjaśnienia dotyczące specyfikacji będą udzielane w formie pisemnej bez ujawniania
źródła zapytania, wszelkie przekazywanie oświadczeń oraz informacji wymagają formy
pisemnej.
3.Zamawiający informuje, że wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem z tym, że każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Ponadto informacje przekazywane
faxem mają zostać niezwłocznie potwierdzone pisemnie.
4.Wyjaśnień dotyczących specyfikacji Zamawiający udzieli niezwłocznie, chyba że prośba o
wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
5.Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie niezwłocznie przekazana w formie pisemnej
wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz
zostanie
zamieszczona
na
stronie
internetowej
www.wodociagi-bialeblota.pl
i
www.bip.bialeblota.pl.

12. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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13. Termin związania ofertą:
Każdy z Wykonawców jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni
przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres jednak nie
dłuższy jak 60 dni

14. Sposób przygotowania oferty:
Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w PLN.
Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę pod rygorem
wykluczenia z przetargu.

15. Na kopercie zamieścić adnotację:
„Dostawa filtrów i mieszaczy wodno-powietrznych”
„nie otwierać przed dniem 20.09.2010 roku godz.10:15 ”.

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać na adres:
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Betonowa 1A 86-005 Białe Błota
w sekretariacie pokój nr 4 do dnia 20.09.2010 r. do godz. 10:00, w przypadku przesyłek
pocztowych należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i godzina doręczenia
przesyłki Zamawiającemu. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez
otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2010 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 4.

17. Opis sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową za wykonanie całego zamówienia (opracowania
wymienione w pkt. 3 SIWZ).
Stawka podatku VAT: 22%

18. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert:
1. Dla zadania:
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższej ceny za wykonanie
całego przedmiotu zamówienia. Punktacja wg wzoru:
CN1
----------- x 100 = ……. punktów
CO1
* wyjaśnienia CN1 – cena oferty na zadanie z najniższą wartością
CO1 – cena badanej oferty na zadanie
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
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19. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
O wyborze oferty powiadomieni będą niezwłocznie wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty.
Jednocześnie wyniki zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń i zamieszczone na stronie
internetowej.
Po upływie 7 dni od zawiadomienia o wyborze oferty, lub po ostatecznym rozstrzygnięciu
protestu, wybrany Wykonawca zostanie zaproszony przez Zamawiającego w celu podpisania
umowy na warunkach podanych w załączonym projekcie umowy, stanowiącym załącznik do
niniejszej specyfikacji.

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. Wzór umowy
Wzór umowy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale IV art. 91,92,93,94,95,96
Regulaminu ZP ZWiUK Sp. z o.o. w Białych Błotach.

23. Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Regulamin ZP ZWiUK Sp. z o.o. w Białych Błotach.

ZATWIERDZIŁ
Prezes Zarządu
Krzysztof Ruszkiewicz
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Białe Błota, dnia ……………..

Nr sprawy ZP 1/2010
Załącznik nr 1
Projekt umowy

UMOWA Nr-............/10
zawarta w dniu …… ..............2010 roku pomiędzy
Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o. o., 86-005 Białe Błota
ul. Betonowa 1A wpisanym do KRS pod numerem 0000021663,
NIP 554-01-69828, Regon 090459889
reprezentowanym przez:
…………………….. – ................................................................
zwaną dalej Zamawiającym
a
………………….. z siedzibą w …………….. ……. zarejestrowanym/wpisem do rejestru
…………. w ……………………. reprezentowanym przez:
……………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą .
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w oparciu o przeprowadzone
postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego z dnia.....................Nr ZP 1/2010 na:
Dostawa 5 szt. filtrów pionowych Ø 2400 mm i 5 szt. mieszaczy wodno-powietrznych
Ø 600 mm.
 Pionowy, stalowy filtr ciśnieniowy FCP wielkość 11 o średnicy Ø 2400 mm wykonanie C
– drenaż płytowy
- wysokość całkowita H = 3456 mm
- wysokość części cylindrycznej h = 1500 mm
- odległość kołnierza króćca od posadzki min 400 mm
- wykonanie ze stali węglowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez malowanie
standard, bez malowania zewnętrznego,
- dokumentacja dozorowa
- atest PHZ w Warszawie na kontakt z wodą pitną.
 Mieszacz wodno-powietrzny szt. 5 typu ARDW wielkość 4 o średnicy Ø 600 mm i
pojemności V = 200 l
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- wysokość całkowita H = 1094 mm
- wysokość płaszcza h = 500 mm
- średnica króćców przyłączeniowych DN – 150 mm
- dopuszczalne ciśnienie 6 bar
- atest PHZ w Warszawie na kontakt z wodą pitną
- wykonanie ze stali węglowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym standard.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością.
3. Urządzenia dostarczone zostaną do Ujęcia wody w Cielu ul. Łowiecka 3.
§2
1. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy do dnia 08.11.2010 roku.
§3
Koszt wykonania …………………
Słownie:…………………………………………………………………………………….
Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT ……………
§4
Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
Zapłata należności nastąpi w terminie do 30 dni od dostarczenia do Zamawiającego faktury.
§5

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotu umowy.
2.Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna przelewem z konta
Zamawiającego na konto wskazane przez Wykonawcę.
§6
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy oraz gwarancji jakości wynosi 12 – miesięcy licząc od daty podpisania protokołu
odbioru.
2. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu Umowy
(podczas jego użytkowania) lub w przypadku wystąpienia awarii w okresie rękojmi za wady i
gwarancji przedłoży Wykonawcy stosowną reklamację w formie pisemnej, faksem lub
telefonicznie. Reklamacja przekazana faksem lub telefonicznie zostanie bezzwłocznie
potwierdzona pismem.
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§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Regulaminu ZP
ZWiUK i Kodeksu Cywilnego.

§8
1. W wypadkach sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do
ugodowego rozstrzygnięcia sporu tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do
rozpoznania sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest właściwy rzeczowo sąd
powszechny w Bydgoszczy.
§9
Wszelkie zamiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Nr sprawy ZP 1/2010
Załącznik Nr 2
............................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

NIP
..............................
REGON ..............................
TEL.:
..............................
FAX.: ..............................
Adres internetowy................
e-mail..................................

FORMULARZ

O F E R T OWY

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, na
Dostawę 5 szt. filtrów pionowych Ø 2400 mm i 5 szt. mieszaczy wodno-powietrznych Ø 600 mm.

zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.,
oświadczam, iż oferuję zrealizowanie przedmiotu zamówienia za poniższą cenę:
netto.............................( słownie:.........................................................................................
brutto..........................(słownie:...........................................................................................
Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty
wykonania zamówienia.
1.Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia
…………………….. roku.
2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
oraz treścią projektu umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich
zawarte.
3.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4.W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5.Oferta została złożona na ................ zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr .......
do nr .............. (uwaga – na ofertę składają się wszystkie dołączone dokumenty, formularze,
oświadczenia, zaświadczenia, itp.)
...........................................................................................................................................
(podpis upełnomocnionego(nych)
przedstawiciela(i) Wykonawcy)
UWAGA:

*Jeżeli dołączone są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
**Niepotrzebne skreśl
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Nr sprawy ZP 01/2010
Załącznik nr 3 – Wzór Wykazu wykonanych dostaw
ZAMAWIAJĄCY: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W
BIAŁYCH BŁOTACH
WYKONAWCA:
………………………………………………………………………………………………………
……………….
(nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności)

Wykaz wykonanych dostaw lub usług
Oświadczam, że:
W okresie ostatnich 3 lat wykonałem następujące :
Lp. Rodzaj
dostawy
(nazwa
zamówienia,
przedmiot opis)

Wartość
dostawy
(należy
wyszczególnić
kwotę bez
podatku Vat)

Data (dzień-miesiąc-rok)
wykonania

Miejsce
wykonania
(odbiorca)

1.
2.
3.

…………………………………
(imię i nazwisko oraz podpisy
osoby/osób
uprawnionych
do
reprezentowania Wykonawcy)
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Nr sprawy ZP 01/2010
Załącznik nr 4 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu
ZAMAWIAJĄCY: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W BIAŁYCH BŁOTACH
WYKONAWCA:
Nazwa (firma) Wykonawcy:

Oświadczam, że
Spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „ Dostawa 5 szt. filtrów
pionowych Ø 2400 mm i 5 szt. mieszaczy wodno-powietrznych Ø 600 mm” dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………
(imię i nazwisko oraz podpisy
osoby/osób
uprawnionych
do
reprezentowania Wykonawcy)

Nr sprawy ZP 01/2010
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Załącznik nr 5 – Wzór Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia
ZAMAWIAJĄCY: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W BIAŁYCH BŁOTACH
WYKONAWCA:
Nazwa (firma) Wykonawcy:

Oświadczam, że
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia pn. „ Dostawa 5 szt.
filtrów pionowych Ø 2400 mm i 5 szt. mieszaczy wodno-powietrznych Ø 600 mm” na podstawie
przesłanek określonych w pkt. 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………………………………
(imię i nazwisko oraz podpisy
osoby/osób
uprawnionych
do
reprezentowania Wykonawcy)
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