
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o.

       ul. Lubichowska 128 
83- 200 Starogard Gdański 
NIP 592-020-29-57 
tel. 58 56 281 90
fax. 58 710 75 78

II. Tryb udzielenia zamówienia
1.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień PWiK STAR-WiK Sp. z
o.o., wprowadzonego uchwałą Zarządu Nr 05/2016 z dnia 09.06.2016 r., zwanego dalej „Regulaminem”.
Regulamin  dostępny  jest  na  stronie  internetowej  Zamawiającego  www.star-wik.pl w  zakładce
„Przetargi”.
      
2. Zamówienie sektorowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości okre-
ślonych  w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579),
zwanej dalej „PZP”.

3. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
b) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

c) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1.  Kod klasyfikacji wspólnego słownika zamówienia (CPV):

     43261000-0    koparki mechaniczne

  2. Przedmiot zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowej koparko- ładowarki kołowej.

1) Dane techniczne koparko-ładowarki:

Fabrycznie  nowa  koparko-ładowarka  kołowa  spełniająca  wymagania  pojazdu  dopuszczonego  do  
poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu 
drogowym.

• silnik  wysokoprężny  z  turbodoładowaniem,  chłodzony  cieczą,  z  systemem  Common  Rail,
spełniający normy emisji spalin Tier 4, pojemności max 3,5 l,  z filtrem cząstek stałych DPF,

• moc maksymalna - minimum 120 KM, 
• moment obrotowy – minimum 460 Nm.

           2) Główne parametry:

- wysokość transportowa (do dachu kabiny) - max 2950 mm,
- wysokość ze złożonym wysięgnikiem koparkowym – max – 3550 mm,
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- szerokość – max 2490 mm,
- waga maszyny – max 9500 kg.

          3) Układ hydrauliczny:
- pompa wielotłoczkowa,
 - wydajność minimum 165 l na min,
 - maksymalne ciśnienie pracy - 205 bar.

          4) Układ napędowy
- zmiana kierunku jazdy jedną dźwignią,
- automatyczna przekładnia czterobiegowa, 4 biegi do przodu, 3 biegi do tyłu,
- napęd na 4 koła,
- 4 równe koła, 28 cali,
- przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, tylne koła skrętne, tryb skrętu krab

          5) Układ hamulcowy
- układ hamulcowy ze wspomaganiem, wielotarczowy, mokry.

       6) Kabina 
- fotel operatora z regulacją i z bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa,
- regulowana kolumna kierownicy,
- drzwi wejściowe do kabiny po obu stronach,
- uchylne szyby boczne oraz uchylna szyba tylna,
- dwa lusterka zewnętrzne + jedno wewnętrzne,
- oświetlenie wnętrza kabiny,
- oświetlenie maszyny do poruszania się po drogach publicznych,
- oświetlenie zewnętrzne (reflektory robocze),
- oświetlenie dodatkowe boczne (robocze)
- wycieraczka szyby przedniej i szyby tylnej,

      7) Parametry robocze:

a) Osprzęt koparkowy z ramieniem teleskopowym:

- sterowanie za pomocą dźwigni
- wysuwana zewnętrzna część ramienia
- głębokość kopania min. 5,8 m
- szybkozłącze mechaniczne do szybkiej wymiany łyżek i osprzętu

b) Osprzęt ładowarkowy z łyżką wieloczynnościową, otwieraną z widłami do palet
- pojemność łyżki ładowarkowej 1,2 m3, szerokość max 2,45 m,
- układ dwóch równoległych siłowników podnoszenia ramienia,
- uchylna maska silnika,
- automatyczny układ stabilizacji maszyny przeciw galopowaniu,
- automatyczny powrót do głębokości kopania,
- sterowanie osprzętem ładowarkowym za pomocą joysticka,
- układ samopoziomowania łyżki ładowarkowej,
- maksymalna wysokość wysypu łyżką ładowarkową minimum 2,7 m,
- udźwig w łyżce ładowarkowej minimum 3 t,

       8) Wyposażenie:
- łyżka koparkowa z zębami o szerokości ok. 400 mm,
- łyżka koparkowa z zębami o szerokości ok. 600 mm,
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- łyżka koparkowa bez zębów o szerokości ok. 600 mm,
- łyżka skarpowa o szerokości ok. 1500 mm,
- klimatyzacja kabiny,
- instalacja hydrauliczna zasilania młota wyburzeniowego,
- zawory bezpieczeństwa na wysięgniku koparkowym (boom i deeper),
- błotniki nad kołami przedniego mostu,
 - pulsujące światło ostrzegawcze - kogut,
 - gaśnica,
 - apteczka,
- dźwiękowy sygnał biegu wstecznego,
- alternator minimum 95 Ah,
- hydrauliczna blokada osprzętu koparkowego w czasie transportu,
- klucze do kół,
- dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim, 
- certyfikat CE.

3. Warunki gwarancji:
Minimum 36 miesięcy.

4. Inne warunki i wymagania dotyczące zamówienia:
1) Wszystkie koszty związane z realizacją dostawy ponosi Wykonawca.
2) Termin  płatności  za  zrealizowaną  dostawę  30  dni  od  daty  otrzymania  faktury.  Podstawą
wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

5. Zobowiązania Wykonawcy:

1) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  nowej  koparko-ładowarki  do  Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK sp. z o.o. z siedzibą 83- 200 Starogard Gdański, ul. Lubichowska
128.

2) Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy, nie później niż 2
dni przed planowaną dostawą.

3) Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki.

4) Wykonawca zapewni stacjonarny punkt serwisowy w odległości nie więcej niż 100 km od siedziby
Zamawiającego.

5) Wykonawca zapewni minimum 10 lat  serwisowania oferowanej marki.

6.   Termin wykonania

      Termin wykonania zamówienia: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy 

7. Wymagania dotyczące wadium

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 IV.    Opis warunków udziału w postępowaniu

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
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1) Posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  lub  czynności  określonej  przedmiotem
zamówienia w przypadku gdy przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 Pzp.
5) Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz

zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ.

2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) Jest niezgodna z Regulaminem Udzielania Zamówień.
2) Jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
3) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub niezaproszonego do składania ofert.

             5)  Zawiera istotne błędy w obliczaniu ceny.
6) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
7)  Wykonawca w terminie  3 dni  od dnia doręczenia zawiadomienia nie  zgodził  się  na  poprawienie
omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
8) Wykonawca nie dostarczył brakujących dokumentów w terminie podanym przez Zamawiającego.

             9) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Wykonawca zostanie zawiadomiony o wykluczeniu z postępowania niezwłocznie po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty.

V. Informacje o oświadczeniach i  dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w ramach składanej
oferty.

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2) Oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na

podstawie art. 24 ustawy Pzp.

VI. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna zawierać dokumenty wymienione w rozdziale V oraz:
1) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach do ZUS i US za ostatnie 3 miesiące.
2) Dokumenty  potwierdzające  posiadanie  uprawnień  /  pełnomocnictw  osób  składających  ofertę,

o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
3) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy.
4) Zaparafowany wzór umowy.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
5.  Wszystkie  strony  oferty  wraz  z  załącznikami  powinny  być  podpisane  przez  osobę  upoważnioną  do

występowania w imieniu Wykonawcy.
6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do

przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
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7.  Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane i  spięte w sposób
zapobiegający jej dekompletacji.

8. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.

9. Złożenie przez Wykonawców fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych
oświadczeń  mających  istotne  znaczenie  dla  prowadzonego  postępowania  spowoduje  wykluczenie
Wykonawcy z dalszego postępowania.

10.  Wszystkie  dokumenty  Wykonawcy  mogą  składać  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

11.  Nie dopuszcza się składania dokumentów w formie elektronicznej.

VII. Porozumiewanie się Zamawiającego i Wykonawcy

1. W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje
Zamawiający  i  Wykonawcy  przekazują  zgodnie  z  wyborem Zamawiającego pisemnie,  faksem lub  drogą
elektroniczną przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Zamawiający wymaga pisemnej formy postępowania.
3. Wyjaśnienia treści SIWZ:

a) Wykonawca  może  zwrócić  się  o  wyjaśnienie  treści  niniejszej  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia.

b) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie z wyjątkiem sytuacji, w której prośba o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego później niż koniec dnia, w którym upływa połowa terminu
wyznaczonego do składania  ofert.  Jeśli  wniosek o  wyjaśnienie treści  SIWZ wpłynął  po upływie
połowy  terminu  do  składania  ofert,  bądź  dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający  może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie
wyjaśnień treści specyfikacji SIWZ.

d) Treść  zapytań  oraz  wyjaśnienia  zostaną  wysłane  wszystkim  Wykonawcom,  którym  doręczono
specyfikację.

4. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert.

1) W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  wezwać  Wykonawców  do  uzupełnienia
wymaganych  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału
w postępowaniu.

2) Uzupełniane  oświadczenia  i  dokumenty  powinny  potwierdzać  spełnienie  przez  Wykonawcę
warunków udziału  w postępowaniu określonych przez  Zamawiającego,  nie  później  niż  w dniu,
w którym upłynął termin składania ofert.

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

4) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5) Zamawiający  poprawia  w  ofercie  oczywiste  omyłki  pisarskie,  inne  omyłki  polegające  na
niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści ofert, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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6)  Oferta  Wykonawcy,  który  w  ciągu  3  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia  nie  zgodził  się  na
poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu.

7) Zamawiający w celu ustalenia,  czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia,  zwróci  się  do  Wykonawcy  o  udzielenie  w  wyznaczonym  terminie  wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

8)  Zamawiający  odrzuca ofertę  Wykonawcy,  który  nie  złożył  wyjaśnień  lub jeżeli  dokonana  ocena
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

a) W zakresie przedmiotu zamówienia:
Piotr Klimczak, tel. 666090313, e-mail piotr.klimczak@star-wik.pl 

b) W zakresie procedury postępowania:
Katarzyna Olszewska, tel. 58 56 281 91 wew. 21, e-mail: katarzyna.  olszewska@star-wik.pl  

VIII.    Termin związania z ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
3. W  uzasadnionych  przypadkach,  do  ostatniego  dnia  przed  upływem  terminu  związania  ofertą,

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców dowolną ilość razy w czasie trwania postępowania,
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę  należy  złożyć  w  nieprzejrzystej,  zamkniętej  kopercie,  w  sposób  gwarantujący  zachowanie
poufności jej treści. Koperty zawierające ofertę winny być zaadresowane do Zamawiającego na adres
podany w rozdziale I pkt. 1 niniejszej specyfikacji, oznaczone w sposób następujący:

„Oferta na: Dostawę i zakup nowej koparko-ładowarki kołowej" z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ przed
dniem 14.09.2018 r. do godz. 1000", należy przesłać/ składać do dnia 14.09.2018 r.

2. Miejsce  składania  ofert:  siedziba  Zamawiającego:  PWiK  STAR-  WiK  ul.  Lubichowska  128,  83-200
Starogard Gdański (sekretariat).
3.Wykonawca może, przed upływem terminu składania oferty zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak
i wycofanie oferty wymaga formy pisemnej.

   4. Termin otwarcia ofert w dniu: 14.09.2018 r. godz. 1010 w PWiK STAR- WiK, ul. Lubichowska 128,
       83- 200 Starogard Gdański.

5.  Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania.
   6. Otwarcie ofert jest jawne.
 7. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  podana  zostanie  kwota  netto,  jaką  Zamawiający  zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz
adresy Wykonawców, a także ceny zaproponowane przez Wykonawców. Informacje te przekazane
zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

X. Opis sposobu naliczania ceny

1. Cenę przedmiotu zamówienia należy określić w „Formularzu ofertowym".
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2.  Cena oferty obejmuje wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich, liczbowo  i słownie.
3. Nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty czy rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu
ceny,  w  taki  sposób  by  wyliczona  kwota  za  realizację  zamówienia  była  ostateczna,  bez  konieczności
dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i tym podobnych działań w celu jej określenia.
4. Cenę należy obliczyć, zgodnie z obowiązującymi w dniu złożenia oferty przepisami prawa.
5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji (wykonania)
zamówienia.

XI. Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz  z  podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Oferta  zostanie  uznana  za  spełniającą  wymagania  i  przyjęta  do  szczegółowego  rozpatrywania
jeżeli:
1) Oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w SIWZ.
2) Z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone 
niniejszą specyfikacją.
3) Oświadczenia, które zostały złożone są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione.
4) Złożenie oferty nastąpiło w terminie określonym przez Zamawiającego.
5) Przedstawiona przez Wykonawcę oferta jest zgodna co do treści z wymogami

Zamawiającego.
2. W niniejszym postępowaniu kryterium jest:

1) Najniższa cena oferty- otrzyma liczbę punktów - 90.
2) Wydłużenie gwarancji powyżej 36 miesięcy- otrzyma do 10 punktów.
3) Wynik traktowany będzie jako wartość   punktowa oferty w kryterium „cena oferty" i „Wydłużenie 

gwarancji".
4) Najniższa cena oferty zostanie przeliczona według wzoru:

Punkty za kryterium „Cena" zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najniższej
-------------------------------- x 90 = liczba punktów
Cena oferty badanej

5)  Punkty za kryterium „Wydłużenie gwarancji" zostaną przyznane w skali punktowej do 10 
punktów, w następujący sposób:

 

− Oferta,  w której  Wykonawca zaoferuje  okres gwarancji  i  rękojmi  wydłużony o 12 miesięcy

ponad minimum określone w SIWZ (36 m-cy) - otrzyma 5 pkt. 

− Oferta,  w której  Wykonawca zaoferuje okres gwarancji  i  rękojmi wydłużony o 24 miesiące

ponad minimum określone w SIWZ (36 m-cy) - otrzyma 10 pkt. 

W przypadku nie wskazania w ofercie okresu gwarancji i rękojmi ponad wymagane w SIWZ minimum,
Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy (minimum  
wymagane w SIWZ) i taka wartość będzie brana pod uwagę przy ocenie jego oferty. Oferta, w której 
Wykonawca nie zaoferuje okresu gwarancji ponad wymagane w SIWZ minimum otrzyma 0 pkt w  
niniejszym kryterium. 
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3. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  z  najwyższą  sumą  punktów  przyznanych  według
poszczególnych kryteriów.
4. Jeżeli  wybór  najkorzystniejszej  oferty  nie  będzie  możliwy  z  uwagi  na  równą  liczbę  punktów

Zamawiający  wezwie  Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia  ofert  dodatkowych.
Zamawiający wyznaczy termin składania ofert dodatkowych.

5. Niemożliwe  jest  zaproponowanie  przez  Wykonawców  składających  oferty  dodatkowe  gorszysz
warunków niż w złożonej wcześniej ofercie.

XII. Unieważnienie zamówienia.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie unieważnione przez Zamawiającego jeżeli:
a) Nie wpłynęła, co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
b) Cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  może  przeznaczyć  na

sfinansowanie zamówienia.
c) Wystąpiła  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania  lub  wykonanie

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
d) Postępowanie  obarczone  jest  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  ważnej  umowy  w  sprawie

zamówienia.
e) Jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w dowolnym momencie.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi w tym samym czasie
wszystkich Wykonawców, którzy:
a) Ubiegali  się  o udzielenie  zamówienia-  w sytuacji  unieważnienia postępowania przed upływem

terminu składania ofert.
b) Złożyli  oferty-  w  sytuacji  unieważnienia  postępowania  po  upływie  terminu  składania  ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, na wniosek Wykonawcy, który

ubiegał  się  o  jego udzielenie,  Zamawiający  zawiadomi o  wszczęciu  kolejnego postępowania,  które
dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub go obejmuje.

XIII. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia.

1. Zamawiający  podpisze  umowę  z  Wykonawcą,  którego  oferta  będzie  najkorzystniejsza  z  punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
3.  Wykonawcy    zostaną    niezwłocznie    powiadomieni    przez    Zamawiającego  o  wyborze

najkorzystniejszej oferty.

XIV. Środki odwoławcze
Sprawy sporne Wykonawca wnosi do Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, zgodnie z Regulaminem udzielania
zamówień PWiK STAR-WiK Starogard Gdański.

XV. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  specyfikacji  mają  zastosowanie  przepisy  Regulaminu
Udzielania Zamówień oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
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XVI. Załączniki
Załącznik nr 1- Wzór umowy
Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o zamówienie.
Załącznik nr 4- Formularz oferty.

Zatwierdził Zarząd Spółki

    Joanna Myślińska
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