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„Remont i przebudowa części sieci wodociągowej o średnicach 110, 150 i 315 w ul. Sportowej i Leśnej w 

Trzebiatowie” 

 

 

 

 

 

Zamówienie o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 133 ust.1). Postępowanie o udzielenie 

zamówienia prowadzone jest w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz warunki przetargu określone 
niniejszą Specyfikacją. 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający: 

Nazwa : Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o. o. 

Adres : Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie 

Telefon:   0-91  387 - 24 - 56 

Telefaks: 0-91   387 - 24 - 56 

Adres internetowy: www. zwiktrzebiatow.pl 

e-mail: sekretariat@zwiktrzebiatow.pl 

 

2. Oznaczenie Wykonawcy. 

 

Na potrzeby niniejszej Specyfikacji za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osoby prawne, albo jednostkę 

organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę 

(uczestnik przetargu)  lub zawarła umowy w sprawach zamówień. 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu na podstawie art.701  Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
Cywilny (Dz.U.64.16.93 z późniejszymi zmianami). Przetarg prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami 
„Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Trzebiatów  Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 7/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku 
przez Prezesa Zarządu oraz „Regulaminu pracy komisji przetargowej”, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 17/2012 
z dnia 31 sierpnia 2012 roku. 
Ilekroć w Specyfikacji mowa o :  
a) „postępowaniu o udzielenie zamówienia” lub „postępowaniu” rozumie się przetarg prowadzony na podstawie 
niniejszej Specyfikacji , 
b)  „udzieleniu zamówienia” rozumie się zawarcie umowy na dostawę przedmiotu  zamówienia (przetargu) 
c) regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego 

  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PRZETARGU) 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont i przebudowa części sieci wodociągowej o średnicach 110, 150 i 315 w 

ul. Sportowej i Leśnej w Trzebiatowie”. 

Oznaczenie wg Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45.23.21.00-3 Roboty pomocnicze w zakresie wykopów 
45.11.12.40-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntów 
 
2. Inwestycja remontu i przebudowy części sieci wodociągowej w ul. Leśnej i Sportowej w Trzebiatowie zgodnie z 

załączonym rysunkiem. 

3. Prace odbywać się będą na czynnej sieci. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości dostaw 

wody pitnej podczas trwania robót budowlanych. 
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4. Wymagania materiałowe: Wykonawca będzie instalował materiały i armaturę dostarczoną przez 

Zamawiającego. 

5. Po zakończeniu prac budowlanych należy przywrócić teren i jego zagospodarowanie do stanu pierwotnego. 

6. Na przedmiot zamówienia Wykonawcy zobowiązany będzie udzielić minimum 36 m-cy gwarancji. 

7. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej. 

8. Zamawiający pokrywa koszty geodezyjne oraz opłaty związane z zajęciem pasa drogowego. 

 

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM 

MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin realizacji zamówienia: do 15 grudzień 2016 

 

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKÓW 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 

potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 

szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania,  

b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono, 

c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
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zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

g)  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego, 

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego, 

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 

j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VII  pkt. 

1a-f, pkt. 2a-c Specyfikacji zasadniczej,  

4.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

a) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w 

celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie 

zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

sporządzonych przez tych autorów, 

b)  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 

c)  nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 
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potwierdzających spełnianie tych warunków, 

d) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na 

przedłużenie okresu związania ofertą, 

e) nie uzupełnili dokumentów we wskazanym terminie, o którym mowa w rozdz. VIII Regulaminu Przetargu. 

 

4. celem spełnienie warunku opisanego w rozdz. VII pkt 1 Regulaminu Przetargu Wykonawca musi wykazać, iż: 

a) zrealizowali samodzielnie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jedną inwestycję w zakresie budowy sieci o 

wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł, 

b) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia co najmniej  w wysokości 500 000,00 zł na wszystkie 

zdarzenia przez cały okres realizacji zamówienia. 

 

5. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/ nie spełnia”, w oparciu 

o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. VIII Regulaminu 

Przetargu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 

 

 

VIII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania do oferty należy załączyć: 

 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania oferty, (w 

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 

b) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

określonych w rozdz. VII. pkt. 2 Specyfikacji Zasadniczej zgodnie z załącznikiem nr 2. (w przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w 

ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

 

2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej 

wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia do oferty  należy załączyć : 

 

a) wykaz samodzielnie zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
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odpowiadających swoim rodzajem i wartością – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji zasadniczej 

co najmniej jednej inwestycji w zakresie budowy sieci o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł.  

b) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia co najmniej  w wysokości 500 000,00 zł na wszystkie 

zdarzenia. (W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden dokument) 

 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt. 1. ppkt. a), 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, 

 

4. Dokument, o którym mowa w pkt. 3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert.  

 

5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 3., zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dotyczy to również pkt. 4. 

 

6. Wspólny udział Wykonawców: 

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

b) W przypadku, o którym mowa w pkt. a), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

c) W przypadku, o którym mowa w pkt. a), Wykonawcy zawierają umowę konsorcjum, która musi zawierać, co 

najmniej: 

- określenie celu gospodarczego, 

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 

rękojmi, 

- określenie lidera konsorcjum, 

-  określenie zakresu rzeczowego zamówienia realizowanego przez każdego z członków konsorcjum, 

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 

czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, 

- określenie odpowiedzialności solidarnej członków konsorcjum względem Zamawiającego, 

-  zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

 

d) oferta składana przez konsorcjum: 

- będzie zawierać informację wymienione w rozdz. VIII pkt.2 dla każdego partnera konsorcjum, 

- musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę 
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musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa 

- treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, 

- w miejscu np. „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika 

konsorcjum (dotyczy to również pozostałych dokumentów załączonych do oferty) 

e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 

7. Oferta nie podpisana przez uprawnioną osobę oraz oferta złożone przez podmioty podlegające wykluczeniu 

zostanie odrzucona jako oferta nieważna. 

 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

POROZUMIEWANIE SIĘ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ  

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują sobie w 

n/w formach: 

 

a) pisemnie na adres : Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o., Chełm Gryficki 7, 72-320 

Trzebiatów 

b) faksem pod numer: 0-91  387-24-56 

c) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zwiktrzebiatow.pl 

 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. 

 

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 

postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie zamawiającego nie później niż na 3 dni 

przed terminem składania ofert. 

 
4. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert o czas niezbędny do udzielenia wyjaśnień. 

 
5. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono 

Specyfikacje, bez ujawnienia źródła zapytania. 

 
6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 

treści Specyfikacji; w takim przypadku sporządza zostanie przez Zamawiającego informacja zawierającą zgłoszone 

na zebraniu zapytania o wyjaśnienie źródeł zapytań. Informacje z zebrania doręczone zostaną niezwłocznie 

Wykonawcom, którym przekazano Specyfikacje. 

 
7. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść 

Specyfikacji. Dokonana w ten sposób przez Zamawiającego modyfikacja przekazana zostanie niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikacje. 
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8. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia 

w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano Specyfikacje. 

 

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania zapytania, o którym mowa w pkt 3. 

 

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:   

Pan Aleksander Bernad – tel. 91 387 2860; e-mail: a.bernad@zwiktrzebiatow.pl 

Pan Grzegorz Sawko - tel. 91 387 2860 w.23; e-mail: g.sawko@zwiktrzebiatow.pl 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, JEŻELI JEST PRZEWIDZIANE 

 

1. Zamawiający nie wymaga wpłacania wadium. 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin, którym wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Wymagania podstawowe: 

a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

b) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji, 

c) 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) wynika, iż do 

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

oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby, 

d) 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 lub zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub 

kopie poświadczone notarialnie, 

e)  wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i 

dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą Specyfikacją, 
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f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

2. Forma oferty: 

a) ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji 

zasadniczej. 

b) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być przedstawiona w ofercie następująco: 

- cena za wykonanie zadania bez podatku VAT, plus stawka podatku VAT, to jest łączna należność z 

wartością podatku VAT (cena oferty). W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od 

towarów i usług, Strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na 

dzień wystawienia faktury, 

- cenę należy wyliczyć na podstawie wszystkich dostarczonych do Specyfikacji dokumentów. 

c) oferta powinna być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny 

do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisana 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na, zewnątrz czego dowód winien znaleźć się w 

ofercie, 

d) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę, 

e) każda strona kserokopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma być potwierdzona 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób upoważnionych do podpisywania oferty lub przez 

osobę posiadającą umocowanie prawne, 

f) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy 

przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 

prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, 

g) propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych w przedłożonej ofercie nie będą brane pod uwagę, 

h) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, art. 11 

ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r.,  Nr 153, poz. 

1503 z późn. zm.), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem 

zachowania przez zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice 

przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za niezgodne ze Specyfikacją zasadniczą przygotowanie w/w pakietu przez 

wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym 

razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby, 

i) wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane, 

j)  zaleca się aby oferta była zszyta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów 

oferty, 

3.  Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji 

zasadniczej, 

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji, 

c) Wykaz wykonanych dostaw sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji 

wraz z dokumentami  potwierdzającymi należyte wykonanie tych dostaw,  
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d) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, 

e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia,  

f) pozostałe dokumenty wymienione w rozdz. VIII pkt 1. niniejszej Specyfikacji, 

 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w: Zakład Wodociągów  i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o., 

Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów, pokój: 25 I piętro (Sekretariat)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

11.11.2016 roku do godz. 1200. 

2. Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) ma być 

opisana:  

 

� ( DOKŁADNA NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO............................. ) 

� (PRZETARG NA  - „Remont i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej i Sportowej w Trzebiatowie”) 

� ( NIE OTWIERAĆ PRZED 04.11.2016 r. , GODZ. 1000) 

� (NAZWA I ADRES WYKONAWCY- .....................................................) 

3. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co 

gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za 

skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie 

drogi do zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie 

pisemnej przed terminem składania ofert. 

5. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio 

oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA” (pozostałe oznakowanie jak w pkt. 2). 

6. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu 

oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 

7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie 

„WYCOFANIE”. 

8. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” nie będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert . Takie oferty 

zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

9. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału 

w postępowaniu. 

10. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 
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na wniesienie protestu. 

11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o., 

Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów, pokój: 26, I piętro w dniu 11.11.2016 roku  o godz. 1215. 

12. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy 

otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek. 

 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY i TERMIN JEJ ZAPŁATY 

 

1. Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z niniejszą 

Specyfikacją z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, 

kosztów pierwotnej legalizacji, oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ceny należy podać w złotych polskich w 

postaci cyfrowej i słownej.  

2. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich w 

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku . 

3. Zapłata ceny nastąpi jednorazowo po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia, na podstawie protokołu 

ostatecznego odbioru oraz faktury, w terminie 30 dni od ich doręczenia Zamawiającemu. 

 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY Z 

PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1.  Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

 KRYTERIUM WAGA w % 

1 Cena 100 

 

2. Sposób oceny ofert: 

Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego oceni oferty przyznając im punkty - z 

dokładnością do drugiego miejsca po przecinku - w następujący sposób: 

 

KRYTERIUM – Cena:  

 
najniższa oferowana cena 

Wp = ------------------------------------------- x 100 pkt. x 100 % 
cena danego wykonawcy 

 

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
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1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria 

określone w Specyfikacji. 

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

3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty. 

Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 

 
 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, JEŻELI JEST 

PRZEWIDZIANE 

 

1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
 

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

a) zostanie zawarta w formie pisemnnej, 

b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, 

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

publicznej, 

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

ofercie, 

e) jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji 

2.  W sporządzanej ofercie wykonawca musi uwzględnić zapisy wzoru umowy.  

3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej Specyfikacji. 

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi Zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z 

podwykonawcami, a w przypadku niezgodności z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji dokona ich uzupełnienia 

lub zmiany. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 

oceny. 

6. W przypadku wybrania oferty złożonej przez konsorcjum przed zawarciem umowy Zamawiający wymagać 

będzie przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców w ramach zawartego konsorcjum, która 

będzie stanowić załącznik do umowy o udzielenie zamówienia. 

7. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do Specyfikacji. 

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 
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XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Środki ochrony prawnej przysługują Zamawiającemu oraz uczestnikom przetargu zgodnie z art. 705 kodeksu 
cywilnego. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zmiany postanowień niniejszej Specyfikacji oraz 

unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty. 

 


