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CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze, 

Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra,  

tel. +48 75 73 03 508 

fax +48 75 73 03 516 

http://www.wodnik.net.pl/ 

 

2. Definicje. 
Na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  

 SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 IDW – Instrukcja dla Wykonawców stanowiąca Część I. SIWZ 

 OPZ – Opis przedmiotu zamówienia stanowiąca Część III. SIWZ 

 Instrukcja udzielania zamówień – Instrukcja udzielania zamówień przez jednostki 

organizacyjne PWiK „WODNIK” Spółka z o.o. stanowiąca Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 

Wewnętrznego Nr 578 z dnia 10 października 2018 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze 

 

3. Tryb udzielania zamówienia. 
3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu    

      nieograniczonego, na podstawie Instrukcji udzielania zamówień, wprowadzonej    

      Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 578 z dnia 10 października 2018 roku Prezesa Zarządu  

      Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze. 

3.2. Adres strony internetowej na której dostępna jest w/w Instrukcja udzielania zamówień: 

http://bip.wodnik.net.pl/   zakładka „przetargi”. 

3.3. Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-  

      kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4) oraz ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia  

      2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 

3.4. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8  

      ww. ustawy w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r.  

      w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek  

      przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz.  

      2479). W związku z tym na podstawie art. 133 ust. 1 u.p.z.p. do niniejszego zamówienia nie  

      stosuje się przepisów  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3.4.1. Na podstawie §2 ust.4 Instrukcji udzielania zamówień, Zamawiający podjął decyzję                            

o prowadzeniu przedmiotowego postępowania o udzielenia zamówienia w formie 

pisemnej. Informacja o prowadzonym postępowaniu została zamieszczona także na 

Platformie zakupowej działającej  pod adresem https://wodnik.logintrade.net. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 
4.1. Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa armatury wodociągowej,    

      wodomierzowej i do przyłączy domowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji    

      „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy  

http://www.wodnik.net.pl/
http://bip.wodnik.net.pl/
https://wodnik.logintrade.net/
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      w asortymencie ilości określonych w formularzach asortymentowo-ilościowo-cenowych  

      stanowiących Załączniki nr 1.1. do Formularzy oferty (Załącznik nr 1 do IDW).  

 

4.2. Zamówienie niniejsze składa się z następujących części: 

Zadanie 1: „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej dla Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” 

  

Zadanie 2: „Sukcesywna dostawa armatury wodomierzowej i do przyłączy domowych dla 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze”   

 

4.3.1. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następowała partiami, sukcesywnie na podstawie  

zapotrzebowania zgłoszonego drogą mailową przez upoważnione osoby ze strony 

Zamawiającego. 

 

Zamawiający zastrzega, iż podane ilości w ww. Załącznikach nr 1.1. do formularza oferty 

(Załącznik nr 1 do IDW) są wartościami szacunkowymi a rzeczywista ilość zamawianej 

armatury kształtowała się będzie na podstawie bieżących potrzeb Zamawiającego. 

 

Wykonawca zapewnia załadunek, transport oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia do 

siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Jeleniej Górze, ul. Ceglana 7 bez dodatkowego 

wynagrodzenia. Dostawy przedmiotu zamówienia mogą być realizowane przez 

Wykonawcę samodzielnie lub za pośrednictwem kurierów, z tym zastrzeżeniem, że 

usługa ta będzie realizowana bez dodatkowego wynagrodzenia.  
Dostarczony towar musi być najwyższej jakości, fabrycznie nowy, wolny od wad 

fizycznych lub prawnych, w nienaruszonym opakowaniu (wyjątek to dekompletacja 

oryginalnego opakowania producenta, aby spełniał wymogi jednostki miary wg. 

Zamówienia). Produkt po dekompletacji opakowania zbiorczego musi być zabezpieczony 

przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.  

Ilości podane w Załącznikach nr 1.1. do formularza oferty (Załącznik nr 1 do IDW) są 

szacunkowe i służą do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Ilość 

faktycznego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia może odbiegać od ilości 

wskazanych w wykazie. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z ilości faktycznie 

dostarczonych opakowań przedmiotu zamówienia oraz zaoferowanych cen jednostkowych, 

w oparciu o składane przez Zamawiającego zamówienie. 

 

Dopuszcza się złożenie zamówienia u Wykonawcy na asortyment nie objęty wykazem 

opisanym w Załącznikach nr 1.1. do formularza oferty (Załącznik nr 1 do IDW), 

każdorazowo po uzgodnieniu z Wykonawcą dostępności oraz ceny, do wysokości zawartej 

Umowy. 

 

Termin realizacji zamówienia: do 1 dnia roboczego od daty złożenia zamówienia 

(zapotrzebowania). Zamawiający dysponuje pomieszczeniami magazynowymi, które mogą 

być wydzierżawione Wykonawcy zgodnie z ustaleniami zawartymi w odrębnej umowie (nie 

będącej przedmiotem niniejszego postępowania) na podstawie porozumienia Stron. 

 

  

4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części III Opis   

      przedmiotu zamówienia (OPZ). 
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5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
44167000-8 - Różny osprzęt do przewodów 

44163160-9 - Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria 

44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy 

44163100-1 - Rury 

6. Zamówienia uzupełniające, częściowe, wariantowe. 
6.1.  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

6.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

Wykonawca może złożyć oferty na jedną część lub całość zamówienia. Każda oferta będzie 

oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, dla której została złożona. Postępowanie 

może zakończyć się wyborem kilku Wykonawców (jeden na każdą część zamówienia). 

 

6.3. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.   

7. Termin wykonania zamówienia. 
Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 
8.1. O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

8.1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu: 

- warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,   

   jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

- warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, 

- warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  

         zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej  

 

W celu wykazania spełnienia  warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy 

składają  wraz z ofertą: 

a)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (wzór oświadczenia – Załącznik nr 2 do IDW); 

b) w zakresie potwierdzenia spełniania warunki udziału w postępowaniu: 

dla Zadania nr 1: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie - wykonał dostawy o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto w skali roku 

wraz z wyszczególnieniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy zostały wykonane oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawa ta została 

wykonana należycie (wzór wykazu wykonanych dostaw dla Zadania 1 pn.: 

„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” – Załącznik nr 4 do IDW); 
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     dla Zadania nr 2: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

- wykonał dostawy o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto w skali roku - wraz  

z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 

wykonane oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawa ta została wykonana 

należycie (wzór wykazu wykonanych dostaw dla Zadania 2 pn.: „Sukcesywna dostawa 

armatury wodomierzowej i do przyłączy domowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” – Załącznik nr 4 do IDW). 

8.1.2. nie podlegają wykluczeniu z  postępowania w przypadkach szczegółowo określonych  

w §10 Instrukcji udzielania zamówień  

8.1.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zobowiązani są do 

złożenia wraz z ofertą (Załącznik nr 1 oraz Załączniki nr 1.1. do IDW): 

 

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - (wzór oświadczenia Załącznik nr 3    

          do IDW);  

 

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                                  

           o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub   

           ewidencji. Z przedstawionych dokumentów powinno wynikać, które osoby są  

           uprawnione do podejmowania czynności prawnych oraz zaciągania zobowiązań  

           w imieniu Wykonawcy, lub do wniosku powinien być dołączony oryginał właściwego  

           pełnomocnictwa potwierdzającego uprawnienia osób do reprezentowania Wykonawcy  

           w obrocie gospodarczym;  

 

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  

     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 składania ofert;  

 

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  

            Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  

            z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 składania ofert.  

 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie  

o udzielenie zamówienia, w tym również spółki cywilne, dokumenty potwierdzające, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

 

8.2.  Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej   

        Polskiej, obowiązują przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  z dnia   

        27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od     

        Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.1126).  
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Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 8.1.3 b), c), d) – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że:  

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

  - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i  

            zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  

            rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji    

            właściwego organu,  

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.  

  

8.3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może  

        polegać na zasobach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej  lub ekonomicznej   

        podmiotu trzeciego, niezależnie od łączącego ich charakteru prawnego.  

  

        Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić    

        Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych  

        podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych  

        podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji  

        zamówienia.  

  

       Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania  

       innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz wskazać w jaki sposób i w jakim  

       okresie będzie ono wykonane, treść takiego zobowiązania musi zawierać:  

   - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

   - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia,  

   - okres w jakim podmiot trzeci będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia,  

   - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i 

doświadczenia, będzie brał udział w realizacji zamówienia.  

  

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

  

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 

na który powołuje się Wykonawca , nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli  wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, wymaganą przez 

Zamawiającego.  
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9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o  udzielenie zamówienia.  
9.1  Dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (w tym również spółki cywilne) mogą złożyć    

        ofertę wspólną. W tym przypadku składana oferta winna spełniać następujące wymagania: 

a)   oferta winna zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących 

wspólnie o udzielenia zamówienia w postępowaniu  albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli 

wszystkich wykonawców. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być  

jeden z wykonawców tworzących konsorcjum tzw. lider). W przypadku wyboru oferty 

konsorcjum jako najkorzystniejszej Zamawiający - przed podpisaniem umowy na 

realizację zamówienia - zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia umowy 

konsorcjum, w której wykonawcy określą m.in. strony umowy ze wskazaniem lidera i celu, 

w jakim została zawarta umowa, prawa i obowiązki stron, zakres robót do wykonania 

przez każdego uczestnika konsorcjum oraz czas trwania umowy. Czas trwania umowy 

konsorcjum powinien być określony do upływu terminu odpowiedzialności z tytułu 

gwarancji za wykonane roboty; 

b)   oferta winna być podpisana przez wyznaczonego pełnomocnika Wykonawców 

występujących wspólnie lub łącznie przez osoby upoważnione do reprezentowania 

każdego z Wykonawców; 

c)   Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

d)   warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia mogą spełnić wspólnie, z wyłączeniem pkt.  8.1.3 c) i 8.1.3.d);  

e)   brak podstaw do wykluczenia (pkt. 8.1.3 oraz 8.2) każdy z Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenia zamówienia musi wykazać indywidualnie, 

f)   wszelka korespondencja w sprawie postępowania o udzielenia zamówienia prowadzona 

będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, 

g)   jeśli wystąpi przesłanka wykluczenia jednego z Wykonawców,    Zamawiający wykluczy z 

postępowania pozostałych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 

wspólnie z Wykonawcą wykluczonym. 

 

10. Wadium 

  Zmawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

12.  Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją    

            zamówienia. 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ   

          dokonywane będą w złotych (PLN). 
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13. Opis sposobu przygotowania oferty. 
13.1.   Wymagania podstawowe.  

13.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część (zadanie). 

13.1.2 Wykonawca składający ofertę na wszystkie zadania zobowiązany jest złożyć odrębne 

oferty na poszczególne części (zadania).  

13.1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

13.1.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy     

 (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to,  

 iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub  

 pełnomocnictwa (pełnomocnictw) dołączonych do oferty wynika, iż do reprezentowania  

 Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład  

 oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

13.1.4. 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru) to do oferty     

 należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.     

13.1.5. Wzór formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do IDW wraz z Załącznikiem 1.1.)     

 powinien zostać wypełniony przez Wykonawcę i dołączony do oferty bądź też  

 przygotowany przez Wykonawcę w formie zgodniej z niniejszą IDW. 

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

14.      Forma oferty. 
14.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty   

 sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,   

 poświadczonym przez Wykonawcę. 

14.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej   

IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo,     

maszynowo lub ręcznie. 

14.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów     

stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku  

komputerowego lub maszynopisu. 

14.4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe  

 zdekompletowanie. 

14.5. 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. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego  

(itp.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane  

i parafowane. 

14.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany   

 wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą  

(podpisujące) ofertę. 

14.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów    

 lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- część I – Instrukcja dla Wykonawców  

„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej, wodomierzowej i do przyłączy domowych  

dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK  Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 
 

 sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW 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 osoby)  

 podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny  

 Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

14.8. 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. 

14.9. Zawartość oferty. 

 

14.9.1. Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszej IDW wraz z uzupełnionym i załączonym Załącznikiem nr 1.1. -  

do niniejszej IDW - odrębnie dla każdej części (zadania); 

b) Formularz Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat na podstawie 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 - odrębnie dla każdej części (zadania); 

c) dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru , jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru) lub stosowne Pełnomocnictwo(a) -                   

w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio 

z dokumentów załączonych do oferty; 

d) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamowienia w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego - w przypadku zmiany (w stosunku do dokumentu załączonego do oferty), 

treści pełnomocnictwa lub osoby Pełnomocnika;  

e) dokumenty wymagane od Wykonawców, zgodnie z punktem 8 niniejszego IDW, 

14.9.2. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem 

ilości stron wchodzących w skład oferty. 

15.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

15.1.  Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:  

-    Grzegorz Gąsiorek – w sprawach techniczno-organizacyjnych e-mail:     

   zaopatrzenie@wodnik.net.pl,  zaopatrzenie1@wodnik.net.pl 

-    Dorota Budrewicz-Śliwa – w sprawach formalno-prawnych e-mail:     

   dorota.budrewicz-sliwa@wodnik.net.pl 

 

15.2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  

          specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

15.2.1. Zapytania muszą być kierowane na piśmie i/lub przekazane za pośrednictwem faksu lub na 

wskazane wyżej adresy mailowe. 

 

15.2.2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że wniosek  

             o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął na mniej niż    

             4 dni przed terminem składania ofert. 
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15.2.3. Zamawiający przekazuje treść zapytań z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom,  

             którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

 

15.2.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie  

             terminu określonego w pkt. 15.2.2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający  

             może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 

15.2.5. Każda zmiana wprowadzona przez Zamawiającego będzie wiążąca dla wszystkich  

             Wykonawców. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić zawartość  

             umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego folderu z dokumentacją   

             postępowania w celu zapoznania się z treścią zamieszczonych ewentualnych  

             odpowiedzi (wyjaśnień) na pytania i/lub zmian treści SIWZ i/lub informacji o  

             przesunięciu terminu składania ofert. 

 

16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
16.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia  

    Góra sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie: 

 

W dniu 16.04.2019 r. o godz.  13.00 

 

16.2 . Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę    

   należy opisać następująco: 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK”  Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, 

Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra 

Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego numer 

referencyjny: NP/321/9/2019 dla dostawy pn.: „Sukcesywna dostawa armatury 

wodociągowej, wodomierzowej i do przyłączy domowych dla Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze 

Zadanie nr ………..(należy podać numer zadania) pn.: (należy podać nazwę 

zadania)……………………………………………………..……………” 

Nie otwierać przed dniem: 16.04.2019r. godz. 13.00 

 

16.3.  Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

16.4.  Każdy Wykonawca może złożyć ofertę/y na jedno lub dwa zadania, przy czym nie więcej niż  

          jedną ofertą na jedno zadanie.  

17.  Miejsce i termin otwarcia ofert. 
17.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia 

Góra:    

 

W dniu  16.04.2019 r. o godz.  13.00 

 

17.2.   Otwarcie ofert jest jawne. 

17.3.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na  

  realizację zamówienia. 

17.3.  Zamawiający stwierdzi ważność ofert  w części niejawnej posiedzenia Komisji Przetargowej. 
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17.4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu składania ofert zostaną zwrócone 

Wykonawcom. 

18. Termin związania ofertą. 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 2 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą, jest dopuszczalne tylko 

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,  

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  
   

19.     Opis sposobu obliczenia ceny. 
19.1. Cena szacunkowa  podana w ofercie jest sumą kwot wszystkich elementów składających się    

    na przedmiot zamówienia i obejmuje w szczególności: koszty materiałów, koszty transportu  

    i rozładunku wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego, a także  

    podatki, opłaty i inne należności płatne przez Wykonawcę, a także wszelkie elementy  

    ryzyka związana z realizacją zamówienia, koszty ogólne oraz ewentualny zysk Wykonawcy. 

19.1.1. W przypadku, gdy ilość faktycznie zamówionego przedmiotu zamówienia będzie odbiegała 

od ilości wynikającej wprost z Załączników nr 1.1. będących podstawą wyliczenia 

wynagrodzenia szacunkowego za realizację Zamówienia wynagrodzenie to zostanie 

proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych 

zawartych w Załącznikach nr 1.1. do IDW. Nie przewiduje się w trakcie realizacji 

przedmiotu Zamówienia wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w Załącznikach  

nr 1. 1. do IDW. 

19.1.2. Szczegółowy sposób przedstawienia ceny zawiera Formularz oferty (Załacznik nr 1 do 

IDW) wraz z Załącznikiem 1.1 (odrębnie dla każdego zadania). 

19.2. Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości podania w żadnej pozycji w Załacznikach nr 1.1 do   

    formularza oferty (Załącznik nr 1 do IDW). ceny jako: wykreślenie, brak wypełnienia, „0”,  

    bezpłatnie ani gratis. Oferty zawierające tak wypełnione pozycje zostaną odrzucone. 

19.3. Wszystkie wartości określone w Formularzu oferty i Załącznikach nr 1.1. do formularza    

    oferty (Załącznik nr 1 do IDW) powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po  

    przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj. „5” i więcej na trzecim     

    miejscu po przecinku – zaokrąglanie w górę, poniżej „5” zaokrąglanie w dół. 

19.4. Do podanych cen Wykonawca doliczy podatek VAT, ocenie będzie podlegała cena oferty 

wraz z podatkiem VAT. 

19.5. Ceny jednostkowe podane w formularzu oferty i Załącznikach nr 1.1. nie ulegną zmianie w 

toku realizacji umowy. 

19.6. Cena winna być wyrażona w złotych polskich. 

19.7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały 

w części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia). 

20.    Kryteria oceny ofert. 
20.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
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20.1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania;   

20.1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

 

20.2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu (tym) Wykonawcy (Wykonawcom),     

    który(rzy) przedstawi(ą) najkorzystniejszą ofertę wg poniższyego kryterium. 

 

20.2.1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 

następującym kryterium: 

 

Cena oferty brutto  – 100 %, 

 

przy czym dla każdej z części (Zadań) ocena będzie dokonywana odrębnie. 

 

 

20.2.2. Ocena oferty zostanie przeprowadzona punktowo według następujacych zasad: 
     

 

 
         cena oferty najkorzystniejszej (w zł brutto)     

ilość punktów =   -------------------------------------------- x 100  
        cena oferty badanej (w zł brutto)     

 

 

20.2.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa ilość punktów. 

 

20.2.4 Ocena będzie dotyczyć ofert uznanych za ważne i niepodlegajacych odrzuceniu. 

 

20.3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych.  

20.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

21. Tryb oceny ofert.  
21.1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

 

21.2. 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. 

21.3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 

w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, który złożył taka ofertę. 

 

21.4. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 
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Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 

dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.  

 

21.5. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

21.5.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 

i informacji.  

21.5.2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 

oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego 

odrzucona.  

21.5.3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych 

prawem. 

22. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie 

zamówienia.  
21.1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pismnej. Podpisanie    

  Umowy każdorazowo odbywać się będzie w miejscu i terminie wyznaczonym przez    

   Zamawiającego. 

22.1.1. Podpisanie umowy następuje w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wyboru 

najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

została złożona tylko jedna oferta. 

22.1.2. Mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego; 

22.1.3. Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej;  

22.1.4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie; 

22.1.5. Jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;  

22.1.6. Jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 

w niniejszej SIWZ. 

22.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

22.3. W przypadku otrzymania zamówienia przez podmiot występujący wspólnie Wykonawca nie 

później niż dzień przed podpisaniem umowy jest zobligowany do przedłożenia umowy 

regulującej współpracę podmiotu występującego wspólnie np. umowę konsorcjum. Umowa 

ta musi zawierać: 

 określenie celu gospodarczego, przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę 

i wykonanie zamówienia, zasady reprezentacji (lider), zasady odpowiedzialności,               

w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zamówienia, 

 oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres nie krótszy niż czas 

realizacji przedmiotu zamówienia, 

 wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 

z jego członków do czasu wykonania zamówienia, 

 zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego. 

22.4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ. 
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22.5. Zamawiajacy przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy, z którym podpisano Umowę oraz określa poniżej warunki takiej zmiany. 

Zmiana umowy będzie możliwa w przypadku: 

a)  gdy wystąpi obiektywna koniecznośc wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia 

byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w 

rozumieniu art. 357 Kodeksu cywilnego; 

b)   znaczącego wzrostu cen czynników niezależnych od Wykonawców tj. zmian stawek 

podatkowych VAT, podatku dochodowego. 

 

23.    Oferta z rażąco niską ceną 
23.1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi  

         wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z  

         wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,  

         w szczególności jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,  

         Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących  

         elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 

         Oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,  

         wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy,  

         oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie  

         odrębnych przepisów. 

23.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

23.3. Zamawiający odrzuca ofertę: 

     a)    wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, 

     b)  lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę                     

            w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

24.     Środki ochrony prawnej. 
Środki ochrony prawnej określone zostały w §14 Instrukcji udzielania zamówień. Środki 

ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes 

prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku. 

 

25.      Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza  przekazywanie powyższych 

dokumentów: 

a)  faksem w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00. Jeżeli 

Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

Nr faksu Zamawiającego: 75 73 03 516; 

b) mailem:  

- Grzegorz Gąsiorek – w sprawach techniczno-organizacyjnych e-mail:     

      zaopatrzenie@wodnik.net.pl,  zaopatrzenie1@wodnik.net.pl 

- Dorota Budrewicz-Śliwa – w sprawach formalno-prawnych e-mail:     

      dorota.budrewicz-sliwa@wodnik.net.pl 
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Informacje i zawiadomienia dotyczące wszystkich Wykonawców, jak również odpowiedzi 

na pytania skierowane do Zamawiającego, umieszczane będą przez Zamawiającego na 

stronie internetowej: http://www.bip.wodnik.net.pl/ w zakładce „przetargi”. 

26.     Przetwarzanie danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów                                

i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Pl. Piastowski 21, 

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji 

„WODNIK” jest możliwy pod numerem tel. 75 73 03 555 lub adresem email 

iod@wodnik.net.pl, 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb postępowania przetargowego - na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r., 

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od zakończenia 

postępowania przetargowego, 

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie,  

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

- podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

27. Wykaz załączników do niniejszych IDW.   
 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

 

L.p. Oznaczenie  

Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1.  
Załącznik nr 1 Wzór Formularz Oferty (odrębny dla każdego zadania) 

2.  Załącznik nr 2 Wzór Formularz Oświadczenia – spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

3.  Załącznik nr 3 Wzór Formularz Oświadczenia – brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

4.  Załącznik nr 4 Wzór Formularz Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat (odrębny 

dla każdego zadania) 

http://www.bip.wodnik.net.pl/
mailto:iod@wodnik.net.pl
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Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty dla Części 1 

 

FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

dla Zadania nr 1 pn.: 

 

„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej dla Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” 
 

w ramach postępowania przetargowego pn.:  

„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej, wodomierzowej i do przyłączy domowych dla 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK  Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  NP/321/9/2019 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 

i KANALIZACJI „WODNIK” Sp. z o.o. 

58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 21 

http://www.wodnik.net.pl/ 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW*:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1) zapoznałem/liśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, i nie wnoszę/wnosimy do  

      niej zastrzeżeń,  

2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,  

      wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji. Oferuję(emy) dostawę spełniającą wymagania  

      określone w SIWZ – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia: 

cena brutto mojej (naszej) oferty za realizację Części pierwszej niniejszego zamówienia,  

opisanej jako Zadanie 1 pn.: „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej dla 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” 
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w ramach postępowania przetargowego pn.: „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej, 

wodomierzowej i do przyłączy domowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

„WODNIK  Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” 

wynosi: …......................................................................................................................PLN 

(słownie:    …....................................................................................................................PLN) 

w tym: wartość netto: .....................................................................................................PLN                                  

(słownie…...……………………………………………………………………………...PLN) 

      należny podatek VAT1 = ......%..................................................................................... PLN                                          

      (słownie………………………………………………………………………………… PLN),  

i zostało ustalone na podstawie Załącznika nr 1.1, który załączam(y) do Oferty. 

3) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

4) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy  przedstawiony w Części II SIWZ, 

5) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(emy)  

się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

6) zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie 1 dnia roboczego    

      licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego,  
7) udzielam (y) gwarancji na zasadach określonych w SIWZ – część II- wzór umowy, 

8) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia],  

9)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenie niniejszego zamówienia, 

10) zobowiązuje się do osobistego wykonania przedmiotu zamówienia, 

11) w przypadku gdy przekazujemy dane osobowe inne niż bezpośrednio nas dotyczące lub nie 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub 

art. 14 ust. 5 RODO*, oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane 

w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego  w niniejszym postępowaniu. 

12) załącznikami do oferty są ponumerowane kolejno niżej wymienione 

dokumenty:…………………………………………………………………………………… 

 

5. Podpis(y): 

 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

  

 

    

 

 

 

                                                 
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 
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Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty dla Części 2 

 

FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
dla Zadania nr 2 

 

dla Zadania nr 2 pn.: 

 

„Sukcesywna dostawa armatury wodomierzowej i do przyłączy domowych dla 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” 

 

w ramach postępowania przetargowego pn.:  

„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej, wodomierzowej i do przyłączy domowych dla 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK  Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  NP/321/9/2019 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 

i KANALIZACJI „WODNIK” Sp. z o.o. 

58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 21 

http://www.wodnik.net.pl/ 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW*:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1) zapoznałem/liśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, i nie wnoszę/wnosimy do  

      niej zastrzeżeń,  

2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,  

      wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji. Oferuję(emy) dostawę spełniającą wymagania  

      określone w SIWZ – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia: 

cena brutto mojej (naszej) oferty za realizację Części drugiej niniejszego zamówienia,  

opisanej jako Zadanie 2 pn.: „Sukcesywna dostawa armatury wodomierzowej i do 
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przyłączy domowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

„WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” w ramach postępowania przetargowego  

pn.: „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej, wodomierzowej i do przyłączy 

domowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK  Sp. z o.o.  

w Jeleniej Górze” 

wynosi: ..............................................................................................................................PLN 

(słownie: ...........................................................................................................................PLN) 

w tym: wartość netto: .....................................................................................................PLN                                  

(słownie…...……………………………………………………………………………...PLN) 

      należny podatek VAT2 = ......%..................................................................................... PLN                                          

      (słownie……………………………………………………….…………………………PLN),  

i zostało ustalone na podstawie Załącznika nr 1.1., który załączam(y) do Oferty 

3) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

4) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy  przedstawiony w Części II SIWZ, 

5) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(emy)  

się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

6) zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie 1 dnia roboczego 

licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego,  
7) udzielam (y) gwarancji na zasadach określonych w SIWZ – część II- wzór umowy, 

8) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia],  

9)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenie niniejszego zamówienia, 

10) zobowiązuje się do osobistego wykonania przedmiotu zamówienia, 

11) w przypadku gdy przekazujemy dane osobowe inne niż bezpośrednio nas dotyczące lub nie 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 

14 ust. 5 RODO**, oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 

13 lub art. 14 RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  w 

niniejszym postępowaniu. 

12) załącznikami do oferty są ponumerowane kolejno niżej wymienione 

dokumenty:…………………………………………………………………………………… 

 

5. Podpis(y): 

 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

  

 

    

 

 

                                                 
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 
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Załącznik nr 2 do IDW – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 

 NP/321/9/2019 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 

i KANALIZACJI „WODNIK” Sp. z o.o. 

58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 21 

http://www.wodnik.net.pl/ 

 

2.WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

Przystępując do niniejszego postępowania oświadczamy, że: 

1. spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.  

2. „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej, wodomierzowej i do przyłączy 

domowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK  Sp. z o.o.  

w Jeleniej Górze” 

3. posiadamy  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności lub czynności, 

jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień; 

4. posiadamy  niezbędną   wiedzę   i  doświadczenie  oraz  dysponujemy  potencjałem  

technicznym  i  osobami   zdolnymi   do   wykonania   zamówienia; 

5. znajdujemy   się   w   sytuacji   ekonomicznej   i   finansowej   zapewniającej   wykonanie 

zamówienia; 

Podpisy: 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 
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Załącznik nr 3 do IDW - Wzór formularza Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 

wykluczenia, zgodnie z §10 Instrukcji udzielania zamówień 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej, wodomierzowej i do przyłączy domowych dla 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK  Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                           NP/321/9/2019 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 

i KANALIZACJI „WODNIK” Sp. z o.o. 

58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 21 

http://www.wodnik.net.pl/ 
 

2. WYKONAWCA: 

 

l.p. 

 

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  

 

 

  

 

 

 

3. Na podstawie §10 Instrukcji udzielania zamówień: 

Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 oraz                 

art. 305 Kodeksu Karnego. 

Podpisy: 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 
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Załącznik nr 4 do IDW – Wzór  

Formularz Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat dla Części 1  

 

Zadanie nr 1 pn.: 

„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej dla Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” 

 
w ramach postępowania przetargowego pn.:  

„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej, wodomierzowej i do przyłączy domowych dla 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK  Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  NP/321/9/2019  
  
1. ZAMAWIAJĄCY: 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 

i KANALIZACJI „WODNIK” Sp. z o.o. 

58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 21 

http://www.wodnik.net.pl/ 

 

2.WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla Zadania nr 1 pn.: 

„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” oświadczamy, że wykonaliśmy następujące 

zamówienie: 

 

Lp. 
Nazwa i adres 

Zleceniodawcy 

Rodzaj /nazwa  

zamówienia i miejsce 

oraz zakres rzeczowy 

Całkowita 

wartość 

zamówienia 

/PLN  netto/ 

Data 

wykonania: 

rozpoczęcie 

Data 

wykonania: 

ukończenie 

dokument * 

/znak, data/ 

  

 

     

 

UWAGA : 
*  do niniejszego formularza należy  dołączyć  dokument/dokumenty określające czy wskazane 

dostawy zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. 

 

Podpisy: 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i  data 
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Załącznik nr 4 do IDW – Wzór  

Formularz Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat dla Części 2 

 

Zadanie nr 2 pn.: 

„Sukcesywna dostawa armatury wodomierzowej i do przyłączy domowych dla 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” 

w ramach postępowania przetargowego pn.:  

„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej, wodomierzowej i do przyłączy domowych dla 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK  Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  NP/321/9/2019  
  
1. ZAMAWIAJĄCY: 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 

i KANALIZACJI „WODNIK” Sp. z o.o. 

58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 21 

http://www.wodnik.net.pl/ 

 

2.WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla Zadania nr 2 pn.: 

„Sukcesywna dostawa armatury wodomierzowej i do przyłączy domowych dla 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” 

oświadczamy, że wykonaliśmy następujące zamówienie: 

 

Lp. 
Nazwa i adres 

Zleceniodawcy 

Rodzaj /nazwa  

zamówienia i miejsce 

oraz zakres rzeczowy 

Całkowita 

wartość 

zamówienia 

/PLN  netto/ 

Data 

wykonania: 

rozpoczęcie 

Data 

wykonania: 

ukończenie 

dokument * 

/znak, data/ 

  

 

     

 

UWAGA : 
*  do niniejszego formularza należy  dołączyć  dokument/dokumenty określające czy wskazane 

dostawy zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. 

 

Podpisy: 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i  data 

  

 

    

 


