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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia: „Dostawa przepompowni ścieków ”

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony sektorowy

Zatwierdził :
Prezes ZGKiM w Kamionku Sp. z o.o.
Aleksander Godlewski

Kamionek, 03.09.2020 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o. o.
Kamionek 25, 12-100 Szczytno
e-mail: wodociagi@zgkim-kamionek.pl
strona www: http://www.e-bip.pl/start/12970

2. Oznaczenie Wykonawcy.
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną
albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się
o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w
sprawie zamówienia publicznego.

3. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na
podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Sektorowych obowiązującego
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o.
Regulamin dostępny jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie
internetowej: http://www.zgkim-kamionek.pl/zamowienia.aspx

4. Opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1do SIWZ.
Warunki realizacji zadania określono we wzorze umowy z Wykonawcą.

5. Oferty częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia.
Zadanie powinno zostać wykonane 09.10.2020r.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.Spełniają warunki udziału w postępowaniu; posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności - wpis do KRS lub CEIDG.
2.Nie podlegają wykluczeniu.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów Wykonawcy potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu określonych w
pkt. 8 ppkt 1, Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 oraz
● aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 8 ppkt. 2




oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy - załącznik Nr 4



oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - załącznik Nr 5

Ponadto Wykonawca ma obowiązek załączyć oświadczenie o akceptacji projektu umowy
– załącznik Nr 6.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia - nie spełnia", na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, dokumentów
i informacji.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 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 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie
pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika winno być załączone do oferty.
2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

11. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.

13. Waluta rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w
PLN.

14. Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej.

2) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
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
(pełonomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest
łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez
wszystkie osoby.
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) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby
do tego upoważnione. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.
5) Dokumenty, które przygotowuje Wykonawca na podstawie wzorów dokumentów
dołączonych do niniejszej SIWZ, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i
dołączone do oferty.
6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy
firmy i siedziby.
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Forma oferty
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, winna być sporządzona w jednym
egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez
Wykonawcę.
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej
SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo,
maszynowo lub ręcznie.
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku
komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, na podstawie
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
4) Zaleca się aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
5) Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, strony parafowane
przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione/upoważnione
są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa.
6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany w
uprzednio wpisany przez Wykonawcę tekst (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest
to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez Wykonawcę.
7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 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.
8) 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.

15. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ
1. Wyjaśnianie treści SIWZ.
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
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 specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniania jest specyfikacja.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ ,wpłynie po upływie powyższego terminu, lub dotyczy
wyjaśnień już udzielonych, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o
wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zmiany w treści SIWZ.
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści
zmianę na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja.
2) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmian treści SIWZ jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu
składania ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ
oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja.

16. Osoby uprawnione i sposób porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami.
00

00

OSOBY DO KONTAKTU - od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 15
- w zakresie procedury: Alancewicz Aleksandra tel. 89 6243388, wodociagi@zgkim-kamionek.pl
- w zakresie przedmiotu zamówienia: Godlewski Aleksander tel. 501 657 693
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty
elektronicznej lub faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie w siedzibie Zamawiającego tj. Zakładzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp.z o.o. Kamionek 25,
12-100 Szczytno w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
2.

10.09.2020roku

do godz.

11:00

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………….

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o. o.
w organizacji
Kamionek 25, 12-100 Szczytno
„Dostawa przepompowni ścieków”

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4.Oferty nadesłane pocztą lub przesyłką kurierską będą zakwalifikowane do postępowania
przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie
wskazanym w pkt 17.1 SIWZ. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie zostaną
niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

18. Zmiany lub wycofanie oferty.
1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu składania ofert.
2. Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki)
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku
złożenia kilku „ZMIAN" kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć
napisem „zmiana nr".
3. Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

19. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert.
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Kamionku Sp.z o.o. Kamionek 25, 12-100 Szczytno
dnia

10.09.2020 roku

o godz.

12:00

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert w siedzibie ZGKIM w
Kamionku Sp.z o.o.
4. Koperty (paczki) zawierające oferty, oznakowane dopiskiem "WYCOFANIE" zostaną
odesłane Wykonawcom bez otwierania.
4. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarcie
kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
5. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający dokona zapisu danych zawartych w
Formularzu oferty:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

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

21. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową wyrażoną w PLN z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu oferty.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we
wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

22. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez
Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena ofertowa - waga kryterium 100 pkt.
3. Zasady oceny kryterium:
cena ofertowa najtańszej (w PLN)
Cena ofertowa (Co)=------------------------------------------ X 100 pkt.
cena ofertowa ocenionej (w PLN )
(najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty
proporcjonalnie mniej zgodnie z powyższym wyliczeniem)

23. Oferta z rażąco niską ceną.
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ
na wysokość ceny.
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania
organizacyjne i techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania
zamówienia dostępne dla Wykonawcy.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

24. Uzupełnienie oferty.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

25. Tryb oceny ofert.
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
1. 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.
2.

Zamawiający poprawi w tekście oferty:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
3) 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. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie
analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie wraz z
ewentualnymi uzupełnieniami oferty.
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych
i informacji.
2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
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.

26. Wykluczenie Wykonawcy.
1.Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia stosownie do treści § 8 ust. 6,7,8 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych
Sektorowych obowiązującego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Kamionku Sp. z o.o.
2.Zamawiający zawiadamia wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

27. Odrzucenie oferty
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub nie zaproszonego do złożenia oferty;
5) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny lub kosztu;
6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki;
7) wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiający zawiadamia wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie.

28. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w 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 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając:
a)nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 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,
b) informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
c)informację o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o
udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty
przewiduje przeprowadzenie negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

29. Informacje o umowie.
1. Zamawiający zawrze Umowę na realizację niniejszego zamówienia, w terminie nie
krótszym niż 5 dni roboczych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie
później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.
2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje telefonicznie
Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są
zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę,
zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
- określenie celu gospodarczego,
- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu
pozostałych przy realizacji ww. zamówienia,
- oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie
obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji i
rękojmi,
- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

30. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub przekracza wartość
zamówienia ustaloną przez zamawiającego, chyba że zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) w przypadkach, o których mowa w § 21 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień
Publicznych Sektorowych obowiązującego w ZGKiM Sp. z o.o. w Kamionku, zostały
złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
5)postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia;
6) wystąpiły inne uzasadnione okoliczności, które powodują, iż prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia byłoby nieuzasadnione z powodów celowości
technologicznych, ekonomicznych lub naruszenia zasad konkurencyjności.
2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wyboru jakiejkolwiek oferty.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia albo zamknięciu postępowania
bez wyboru jakiejkolwiek z ofert, zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie

31. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Wykonawca może wnieść odwołanie dotyczące wyniku postępowania do Prezesa
Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku postępowania.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z regulaminem, zawierać żądanie, zwięzłe przedstawienie
zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.
3. Odwołanie rozpatrywane jest przez Prezesa Zamawiającego w terminie do 5 dni.
4. Decyzja Prezesa Zamawiającego w przedmiocie odwołania jest przekazywana
wykonawcy w formie pisemnej, a od podjętej decyzji nie przysługuje dalsze odwołanie.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia poprowadzonym w oparciu o Regulamin
udzielania zamówień publicznych sektorowych, wykonawcy nie przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w ustawie Pzp.
Załączniki do oferty:



1. Opis techniczny załącznik nr 1
2. Formularz oferty - załącznik Nr 2
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 3
oraz aktualny wpis do KRS lub CEIDG.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca
składa oświadczenia:
 oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy - załącznik Nr 4


oświadczenie w zakresie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy - załącznik Nr 5

4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy - załącznik Nr 6
5. Projekt umowy- załącznik nr 7

Załącznik nr 1 do oferty

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SZCZYCIONEK, LIPOWA GÓRA
WSCHODNIA I NOWE GIZEWO GMINA SZCZYTNO
WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAĆ:
1. Pompy i zbiornik.
L.p.

Zbiornik przepompowni z
polimerobetonu [wymiary mm]

PS3
Szczycionek

1200 x 2500
przewody tłoczne DN65

PS7
Nowe
Gizewo
PS5
Lipowa
Góra
Wschodnia

1500 x 3400
przewody tłoczne DN80/100
1500 x 3000
przewody tłoczne DN80/100

Pompy zatapialne
NF 65-170/032ULG-136
3,1 kW – 2 szt.
(lub równoważne)
NF 65-170/032ULG-136
3,1 kW – 2 szt
(lub równoważne)
KRT F 80-215/52UEG-S170
5,5 kW – 2 szt.
(lub równoważne)

Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubość ścianek zbiornika ma wynosić:
- dla DN1200 mm - nie mniej niż 40 mm.
- dla DN1500 mm - nie mniej niż 50 mm,
Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...)
Standardowa wysokość komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura
może być przycinana. Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu
kleju epoksydowego.
"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszą być z nienasyconej żywicy
poliestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany materiał to polimerobeton (skrót PRC od
„polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepność żywicy do kruszyw daje wewnętrzne
połączenie i pozwala uzyskać wysoką wytrzymałość na ściskanie i zginanie przy małych
grubościach ścianek i tym samym zredukowanym ciężarze elementów. Przekłada się to na
mniejsze koszty transportu oraz montażu. Wyroby z polimerobetonu są odporne na agresywne
grunty, ścieki oraz gazy i tym samym nie ulegają korozji, pod wpływem kwasu siarkowego,
powstałego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj często występującego w kanałach i
zbiornikach ściekowych"
WYMAGANE PARAMETRY:
 Ciężar właściwy [ρ] 2300 kg/m3











Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa
Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 80 MPa
Ścieralność max. = 0,5 mm
Chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej [αTx10-6] 17 [1/℃]
Współczynnik Poissona [ν] 0,16 – 0,3
Nasiąkliwość wodą nw 0,10%
Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposażenie zbiornika ma zawierać:
 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi – stal nierdzewna
 poręcz demontowalna – stal nierdzewna
 właz żeliwny Ø800 D400
 kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdzewna/PVC – szt. 1 (nawiewny)
 kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt.1 (wywiewny)
 belka wsporcza – stal nierdzewna
 prowadnice – stal nierdzewna
 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych – stal nierdzewna
 zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN65 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej – szt. 2, (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu
terenu)
 zawory zwrotne kulowe kolanowe DN65 – szt. 2 – żeliwo
 przewody tłoczne DN65 – stal nierdzewna
 połączenia kołnierzowe nierdzewne
 elementy złączne – stal nierdzewna
 połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki
STAL/PE
 nasada T-52 z pokrywą – szt. 1
 połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie
dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym
Wymagania w zakresie prac spawalniczych:
 wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w
pełnym zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2
 wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych
spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy
Ciśnieniowej 2014/68/UE
 wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR
zgodną z PN-EN ISO 15614
 wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg
PN-EN ISO 5817;
 zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277
 personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie
badań wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712
 minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą orbitalną w
podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu (wydruk)

a. Minimalne wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego w
oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS:
a) Obudowa rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej:
 wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min.
IP 66, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna
na promieniowanie UV
 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):
o kontrolki:
 poprawności zasilania,
 awarii ogólnej,
 awarii pompy nr 1,
 awarii pompy nr 2,
 pracy pompy nr 1,
 pracy pompy nr 2;
o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków,
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,
o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu)
 o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość),
 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm
 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych
 posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż
wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy
sterowniczej, cokół odporny na promieniowanie UV
b) Urządzenia elektryczne:
 moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie
wymienione w punkcie d), współpracujący z istniejącym systemem
monitoringu
 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz
 układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp
 wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody
odbiorcze
 gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowoprądowym klasy B16
 wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem i
zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej
 stycznik dla każdej pompy
 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej
 dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni
 zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z układem akumulatorów
 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału
dźwiękowego i optycznego
 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej

 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy)
 antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie
 wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat
Konfiguracja rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniać, zgodnie z
wytycznymi eksploatatora sieci, za pomocą zamontowanego w niej układu telemetrii
przesyłanie sygnału na istniejącą stację bazową – serwer, monitorującą obiekty
rozproszone.
Rozdzielnice zasilająco-sterownicze przepompowni
Europejską Deklarację Zgodności ‘CE’.

ścieków

mają

posiadać

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą
następujące sygnały (UWAGA!!! – wszystkie sygnały binarne powinny być
wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):
 Wejścia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe)
o potwierdzenie pracy pompy nr 1
o potwierdzenie pracy pompy nr 2
o awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wyłącznika silnikowego
o awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wyłącznika silnikowego
o kontrola otwarcia drzwi
o kontrola poziomu suchobiegu – pływak
o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
 wejścia analogowe (4…20mA):
o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
o sygnał z przekładników prądowych (4...20mA)
 Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):
o załączanie pompy nr 1
o załączenie pompy nr 2
o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni
o załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
o załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
o załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki
alarmowej
d) Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:
 Wyposażenie:
o sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę
danych z istniejącą stacją bazową
o zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę
w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi
o 16 wejść binarnych

o 16 wyjść binarnych
o 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA
o komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu
MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
o wejścia licznikowe
o kontrolki:
 zasilania sterownika
 poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na
wyświetlaczu HMI
 poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:
 nie zalogowany
 zalogowany
 poprawności zalogowania do sieci GPRS:
 logowanie do sieci GPRS
 poprawnie zalogowany do sieci GPRS
 brak lub zablokowana karta SIM
 aktywności portu szeregowego sterownika
o stopień ochrony IP40
o temperatura pracy: -20o C...50o C
o wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji
o moduł GSM/GPRS/EDGE
o napięcie zasilania 24VDC
o gniazdo antenowe
o gniazdo karty SIM
o pomiar temperatury wewnątrz sterownika
 Wymagania dla modułu telemetrycznego:
o wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i
analogowych) modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach
usługi GPRS w wydzielonej sieci APN
o wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku
powstania stanów alarmowych na obiekcie
o sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z
pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych
ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy,
odstawienie, blokada pracy równoległej)
o sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wysłanego ze stacji operatorskiej
o podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie
przepompowni:
 brak karty SIM
 poprawność PIN karty SIM
 błędny PIN karty SIM
 zalogowanie do sieci GSM
 zalogowanie do sieci GPRS
 wejścia i wyjścia sterownika
 aktualny poziom ścieków w zbiorniku
 nastawiony poziom załączenia pomp
 nastawiony poziom wyłączenia pomp
 nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy
 liczba załączeń każdej z pomp

o

o

o
o
o
o
o
o

o

 liczba godzin pracy każdej z pomp
 prąd pobierany przez pompy
 poziom sygnału GSM wyrażony w procentach
zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
 poziomu załączenia pomp
 poziomu wyłączenia pomp
 poziomu dołączenia drugiej pompy
 zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej
 zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego
prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach:
 każdej z pomp
 zasilania
 wystąpieniu poziomu suchobiegu
 wystąpieniu poziomu przelewu
 błędnym podłączeniu pływaków
 sondy hydrostatycznej
 włamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia
automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji
blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy
– redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia
(opcja)
zliczanie czasu pracy każdej z pomp
zliczanie liczby załączeń każdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
 pobieranej mocy
 zużytej energii
 napięcia na poszczególnych fazach
możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej
centralki alarmowej

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI OKREŚLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY
MODUŁU MODBUS RTU
e) Rozdzielnica zasilająco-sterująca pomp musi zapewniać:
 naprzemienną pracę pomp
 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy
 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych
 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu
suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej
 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z
dwóch pływaków
 kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu
Szafy zasilająco-sterownicze mają spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439
– 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności
elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC.

Szafy zasilająco-sterownicze mają spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439
– 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE –
LVD.
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie
aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca
przepompowni ścieków wraz z rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi zawierającymi
oprogramowanie istniejącego systemem monitoringu musi posiadać niepubliczną sieć APN
dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych kart telemetrycznych zapewnia
dostawca systemu monitoringu.

PARAMETRY ZBIORNIKA I POMP PRZEPOMPOWNI:
Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków mają być objęte rozbudową
istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję
danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w ZGKiM w Kamionku.
Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z
istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez
naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji
Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora gminnych sieci
kanalizacyjnych.

Załącznik nr 2 do oferty

……………………

………………………………….

( miejscowość, data)

( pieczęć adresowa Firmy Wykonawcy)

OFERTA
DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W
KAMIONKU SP.Z O.O.
Przystępując do przetargu składam ofertę na zadanie „Dostawa przepompowni
ścieków”
Dane o Wykonawcy ( wykonawcach – w przypadku oferty wspólnej*):
………………………………………………………………………………………………
( pełna nazwa wykonawcy)
……………………………………………………………………………………………
( adres wykonawcy)
NIP ……………………………………………………………………………………
REGON
…………………………………………………………………………………………
Nr telefonu
…………………………………………………………………………………………
Nr faxu
………………………………………………………………………………………….
e-mail
…………………………………………………………………………………………..
Konto bankowe Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………

I. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Łączna wartość oferty netto ……………………PLN (
słownie:…………………………
……………………………);
Łączna wartość oferty brutto ……………….PLN ( słownie:………………………….
……………………………).
W tym:
a. Przepompownia ścieków w miejscowości Szczycionek:
Łączna wartość oferty netto …………………PLN (
słownie:………………………………………………………);
Łączna wartość oferty brutto ……………….PLN (
słownie:………………………….……………………………).
b. Przepompownia ścieków w miejscowości Nowe Gizewo:
Łączna wartość oferty netto …………………PLN
(słownie:………………………………………………………);
Łączna wartość oferty brutto ……………….PLN
(słownie:………………………….……………………………).
c. Przepompownia ścieków w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia:
Łączna wartość oferty netto …………………PLN
(słownie:………………………………………………………);
Łączna wartość oferty brutto ……………….PLN
((słownie:………………………….……………………………).
II. OŚWIADCZAM, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie
koszty związane z wykonaniem zamówienia i realizacją przyszłego
świadczenia umownego zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu.
III. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy
na warunkach określonych w ogłoszeniu i wzorze umowy oraz w miejscu
i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
IV. DEKLARUJĘ , że wszystkie oświadczenia i informacje
zamieszczone w ofercie i załącznikach są aktualne i kompletne.
* niepotrzebne skreślić

………………………………..
( podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do oferty

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………..
Miejscowość

………………………………………….Data …………………….

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówienie dotyczące posiadania
uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia.

……………………………………..
( pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do oferty

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………..
Miejscowość

………………………………………….Data …………………….

Oświadczam/y, że w stosunku do Firmy, którą reprezentuję/my brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………………………………..
( pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do
oferty

OŚWIADCZENIE
w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………..
Miejscowość

………………………………………….Data …………………….

Oświadczam, że w stosunku do Firmy, którą reprezentuję nie zachodzą
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

……………………………………..
( pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do oferty

……………………………………..
/nazwa i adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się z załączonym projektem umowy i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.

…………………………………………………………
/pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionej/nych/

Załącznik nr 7
PROJEKT U M O W Y
w dniu __________________roku pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o.
Kamionek 25, 12-100 Szczytno,
NIP: 7451853607, REGON: 386182246
reprezentowanym przez Aleksandra Godlewskiego- Prezesa Spółki
zwanym w dalszej części Zamawiającym
a
………………………………………..
……………………………………….
wpisaną/ym
w dniu ……………………..roku do rejestru przedsiębiorców
numerem KRS……………… prowadzonego przez ………………………………..
w …………….. ……. Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
lub wpisanym w dniu …………….. roku do ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez ……………………. pod numerem……………………

pod

zwaną/ym w dalszej części Wykonawcą reprezentowanym przez :
1. ……………………………….

2……………………………………..

NIP ……………………….
REGON ……………………..
została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty wykonawcy zgodnie
z art. 132 i 133 ustawy Pzp oraz § 13 ust 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych
Sektorowych przez ZGKiM w Kamionku Sp. z o.o.
§ 1. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia przepompowni ścieków zgodnie z opisem
technicznym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia wyposażenia do 09.10.2020r.

§ 2. Ceny
W dniu zawarcia umowy maksymalna nominalna wartość zobowiązania wynikającego z
umowy wynosi:…………………………zł + podatek VAT w wysokości obowiązującej w
dacie wystawienia faktury VAT.
§3. Płatności
Warunki płatności : płatność przelewem w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury.

§ 4. Kary umowne
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się
zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki w dostawie w terminie uzgodnionym
przez strony,
- w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki w niezałatwieniu reklamacji w
terminie uzgodnionym przez strony.
Zamawiający dokona potrącenia kwot kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury
VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.
- w wysokości 20 % wartości umownej zamówienia pomniejszonej o wartość zamówienia
zrealizowanego, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca.
Wysokość kary umownej, wynikającej ze zwłoki w realizacji dostawy może ulec
zmianie, jeśli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia
ostatecznego zakończenia realizacji wiarygodny dowód, iż zwłoka nastąpiła z przyczyn,
za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
- w wysokości 20 % wartości umownej zamówienia pomniejszonej o wartość zamówienia
zrealizowanego, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Zamawiający.
3. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z
niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może,
niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu
cywilnego.

§5. Dostawy
Warunki dostawy- dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Termin realizacji umowy: do 09.10.2020r.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z jednotygodniowym terminem
wypowiedzenia.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie za
zgodą obu stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej z zastrzeżeniem
ust.4.
4. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.
5. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym i w niniejszej umowie
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie nie leży w interesie publicznym.
6. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych wyżej powinno nastąpić w
terminie jednego tygodnia od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
za część wykonaną umowy do dnia odstąpienia od umowy.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
9. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
10.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
Integralną część umowy stanowi:
-opis techniczny- załącznik do umowy
-formularz cenowy – załącznik do umowy

ZAMAWIAJĄCY:
.................................................

DOSTAWCA:
................................

