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Zdzieszowice, 24.06.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 20/D/2020 

 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice 

występuje z zapytaniem ofertowym na realizację zamówienia „Dostawa materiałów do bieżącej 

eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Wschodnia 2 

47-330 Zdzieszowice 

 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Niniejsze postępowanie ze względu na wartość zamówienia prowadzone jest bez zastosowania przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 132 w zw. z art. 133 ust. 1 1 (Dz. U. 2019 poz. 1843 

wraz z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania 

zamówień w Spółce WiK Zdzieszowice oraz Kodeksu cywilnego. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej, a mianowicie: kształtek i rur PE, kształtek i rur PVC, zasuw, kształtek z żeliwa oraz 

innych materiałów i armatury do zapewnienia bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do Zapytania. 

Zamawiający dopuszcza materiały eksploatacyjne dla których w sposób jednoznaczny możliwa jest 

identyfikacja producenta. 

Wszystkie oferowane materiały instalacyjne branży wodociągowej muszą posiadać aktualne atesty 

higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. 

Wszystkie oferowane materiały muszą posiadać deklaracje zgodności PN/EN. 

3.1. Nazwy i kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

44163000-0 – rury i osprzęt. 

3.2. Dodatkowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

3.2.1. Określona wartość przedmiotu zamówienia jest wielkością szacunkową służącą do skalkulowania 

ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej ofert i Zamawiający zastrzega sobie 

prawo odstąpienia od wykorzystania całości przedmiotu zamówienia w toku jego realizacji. 

Zamawiający zastrzega sobie, że ilości materiałów wskazane w Formularzu cenowym są ilościami 

szacunkowymi. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie 

o realizację dostawy w wielkościach podanych w Formularzu oferty. Zakupy dokonane w trakcie 

realizacji umowy mogą różnić się ilościowo od tych podanych w Formularzu cenowym, jednak 

łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości zamówienia 

3.2.2. Dostawy materiałów w ciągu roku odbywać się będą w formie dostaw częściowych w oparciu 

o aktualne zapotrzebowanie Zamawiającego, na podstawie wcześniejszych pisemnych lub 

telefonicznych zgłoszeń, na koszt Wykonawcy. Miejscem dostawy jest  magazyn Zamawiającego 

znajdujący się na terenie bazy WiK Sp. z o.o. w Zdzieszowicach przy ul. Wschodniej 2. 

3.2.3. Dostawę należy zrealizować w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia wpływu zamówienia 

do Wykonawcy, a dostawa powinna być potwierdzona obustronnie podpisanym drukiem przyjęcia. 

3.2.4. Rozliczenie będzie następować w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie oraz o faktyczną 

ilość dostarczonego asortymentu, przelewem w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

3.2.5. Oferowana cena wykonania zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, a w szczególności: 

 całkowity koszt transportu do magazynu znajdującego się na terenie bazy WiK Sp. z o.o. 
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w Zdzieszowicach przy ul. Wschodniej 2, 

 podatki, ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

3.2.6. Zaoferowane ceny jednostkowe są stałe przez cały okres trwania umowy. 

3.2.7. Na potwierdzenie spełnienia wymogów Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca załączy do oferty stosowne dokumenty. 

3.2.8. Wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące licząc od daty dostawy materiałów. 

3.2.9. Zamawiający zastrzega sobie, prawo rezygnacji z niektórych pozycji zamówienia lub zmiany ilości 

zamówionego asortymentu jak również do odstąpienia od dalszego wykonania umowy. W takim 

przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych 

dostaw i nie będzie zgłaszać roszczeń, co do realizacji pozostałej części. 

4. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu w zakresie: 

5.1.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie jeżeli Wykonawca wykaże, że 

zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 zamówienia polegające na 

dostawie materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych, przy czym wartość każdego z zamówień 

powinna być nie mniejsza niż 100.000,00 zł brutto. 

5.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których otwarto 

likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadło-

ści zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje za-

spokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia speł-

niania warunków udziału w postępowaniu 

6.1. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1. sta-

wianych Wykonawcom przez Zamawiającego, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i doku-

menty: 

6.1.1. Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z wzorem – załącznik nr 2. 

6.1.2. Wykaz co najmniej 2 dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składa-

nia ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), polegających na do-

stawie materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych, przy czym wartość każdego z zamówień po-

winna być nie mniejsza niż 100.000,00 zł brutto. 

6.2. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, 

o których mowa w pkt 5.2., oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 

do Zapytania). 

7. Termin związania z ofertą 

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty 

8.1. Wymagania podstawowe 
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8.1.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8.1.2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonaw-

ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) 

określającego(ych) status wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do re-

prezentowania wykonawcy(ów) upoważnianych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące 

w skład ofert mszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

8.1.3. 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 prawy wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do ofert 

należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego 

pełnomocnictwa. 

8.2. Forma oferty: 

8.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną, napisana na 

maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką i podpisana przez osobę/y 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zo-

stać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8.2.2. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę powinny mieć formę wydruku komputerowego, 

maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów. 

8.2.3. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez 

siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. 

8.2.4. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii po-

świadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, natomiast w przypadku pełnomocnic-

twa, wymagane jest ono w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia po-

winny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 

dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/y upoważnioną. Po-

świadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfika-

cję podpisu (np. wraz z imienną pieczątką). 

8.2.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uza-

sadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 

Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie powinien złożyć 

na formularzu ofertowym. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących m.in. ceny, terminu wykonania zamówienia 

i warunków płatności zawartych w ofercie.  

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

9.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie WiK Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice w pokoju 

nr 1, w nieprzekraczalnym terminie: 

Do dnia  03.07.2020 r.  do godz. 15:00 

9.2. Oferta powinna zostać złożona w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana 

następująco: 

„OFERTA na wykonanie zadania 

Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
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Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 03.07.2020 r. godz. 15:00” 

9.3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na adres e-mail bok@wik.zdzieszowice.pl 

w formie dokumentu elektronicznego podpisanego certyfikowanym podpisem elektronicznym 

w terminie wskazanym w ppkt a). 

9.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

przez nich ofert oraz korekty błędów arytmetycznych oraz oczywistych omyłek pisarskich. 

10. Opis sposobu obliczenia ceny 

10.1. Podana w ofercie cena netto i brutto musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszym zapytaniu oraz obejmować będzie wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 

z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

11. Kryteria oceny oferty 

11.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 

11.1.1. CENA OFERTOWA – 100 pkt 

liczona wg wzoru:                           100 

gdzie: 

PC – punktacja w kryterium cena, 

Co – cena ofertowa brutto badanej oferty, 

Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 

11.2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

11.3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punk-

tów. 

11.4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

12. Środki ochrony prawnej 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, nie przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI 

ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest bez 

zastosowania przepisów w/w ustawy. 

13. Informacje dodatkowe 

13.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

13.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

13.3. Adres poczty elektronicznej: bok@wik.zdzieszowice.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl 

Adres Biuletynu Informacji Publicznej: bip.wik-zdziesziwce.pl 

13.4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego dokonywane 

będą w PLN. 

14. Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy 

Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych dostaw 

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 

Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
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