
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
1. 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
www.star-wik.pl
e-mail: sekretariat@star-wik.pl

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 Zama-
wiającego www.star-wik.pl w zakładce „Przetargi”.

2. Zamówienie sektorowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego poniżej war-
tości określonych  w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „PZP”.

III. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia  

1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Kod klasyfikacji wspólnego słownika zamówienia (CPV):

29 24 12 30 – 1 (maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody),
28 86 10 00 -5 (rurociągi), 
45 25 21 26-7 (zakłady uzdatniania wody pitnej),
45 26 27 00-8 (przebudowa budynków), 
45 31 53 00-1 (instalowanie linii energetycznych), 
45 33 0000 - 9 (Hydraulika i roboty sanitarne).

2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  modernizacja  stacji  uzdatniania  wody  POŁUDNIE  
w Starogardzie Gdańskim przy ul. Lubichowskiej 128, w budynku na terenie należą-
cym  do  właściciela  i  eksploatatora  SUW  -  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  
i Kanalizacji „STAR-WIK”.
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3. Zakres rzeczowy zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Branża technologiczno-sanitarna:  

- wymiana orurowania filtrów i rurociągów technologicznych w obrębie jednego z
ciągów filtracji, na wykonane ze stali nierdzewnej,

- wymiana  zaworów  operacyjnych  filtrów  na  przepustnice  z  napędami
elektrycznymi, 

- montaż  przepustnic,  zaworów  zwrotnych,  kompensatorów,  odpowietrzników,
kurków probierczych ze zlewami, wodowskazu,

- montaż  przepływomierzy  elektromagnetycznych  i  przepustnic  z  napędem
regulacyjnym powierzonych przez Zleceniodawcę.

2) Branża konstrukcyjno-budowlana:  

- wykonanie posadzki betonowej dolnej części hali, z pokryciem żywicą,
- wymiana krat pomostowych na wykonane z TWS, remont konstrukcji wsporczej,
- wymiana balustrad na wykonane ze stali nierdzewnej,
- dostawa rusztowania jezdnego.

3) Branża elektryczna i AKPiA:  

- rozbudowa  istniejącej  rozdzielnicy  sterującej  SZS3  o  elementy  sterowania
modernizowanego ciągu technologicznego,

- rozbudowa istniejącego sterownika PLC zainstalowanego w rozdzielnicach SZS1,
SZS2 o moduły wejść/wyjść,

- montaż rozdzielnicy pomp napowietrzających,
- montaż tras kablowych do projektowanych urządzeń technologicznych,
- montaż instalacji elektrycznej obwodów siłowych, sterowania i AKPiA do urządzeń

technologicznych projektowanego lewego ciągu oraz przepustnic regulacyjnych  
i przepływomierzy elektromagnetycznych prawego ciągu technologicznego,

- montaż instalacji połączeń wyrównawczych,
- rozbudowa  oprogramowania  sterownika  PLC  i  systemu  wizualizacji  

o projektowane urządzenia.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1) Projekt  budowlany  i  wykonawczy  „Modernizacja  stacji  uzdatniania  wody
POŁUDNIE  w  Starogardzie  Gdańskim  –  branża  technologiczno-sanitarna
i konstrukcyjno-budowlana,

2) Projekt  budowlany  i  wykonawczy  „Modernizacja  stacji  uzdatniania  wody
POŁUDNIE w Starogardzie Gdańskim – branża elektryczna i AKPiA”,

3) Przedmiar robót.

Wymieniona dokumentacja stanowi załącznik do SIWZ.
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5. Z  załączonej  do  SIWZ  dokumentacji  technicznej  zaprojektowanej  modernizacji
urządzeń SUW należy wyłączyć zakupione wcześniej przez Inwestora:

1) dmuchawę powietrza  wraz  z  instalacją  -  „fajką”.   Istniejącą  dmuchawę należy
wpiąć do nowo wybudowanej instalacji,

2) przepustnice  międzykołnierzowe,  regulacyjne Dn 100 z  napędem elektrycznym
Bernard, typ SQ10,1x230V, z modułem POSGAM 4-20 mA, lokalnym sterowaniem
elektrycznym,  sygnalizacją  położenia  wyłącznikami  krańcowymi.  Typ  Bernard.
Prawy ciąg filtracji –szt.7,

3) Przepływomierz elektromagnetyczny Proline Promag 10W, Dn300,, kołnierzowy
sz.1,

4) Przepływomierz  elektromagnetyczny  Proline  Promag  10D,  Dn100
międzykołnierzowy (lewy ciąg,1x zestaw pompowy) – szt.8,

5) Przepływomierz  elektromagnetyczny  Proline  Promag  10D,  Dn100
międzykołnierzowy (prawy ciąg,1) –szt.7,

6) Przepływomierz elektromagnetyczny Proline Promag 10W Dn 200, kołnierzowy –
szt.2 (1 szt. woda płucząca prawy i 1 szt. lewy ciąg filtracji).

W ofercie należy uwzględnić montaż i uruchomienie w/w urządzeń.

Przewidziane w projekcie  na  przepustnicach miedzykołnierzowych ZO11-A napędy
elektryczne  E  należy  zakupić  w  wersji  z  dodatkowymi  wyłącznikami  krańcowymi
(4ES). 

Dobrane  urządzenia  muszą  spełniać  przyjęty  standard  zainstalowanych  wcześniej
urządzeń istniejącej instalacji technologicznej. Poprzez przyjęty standard rozumiana
jest unifikacja modeli urządzeń znajdujących się na obiekcie.

Z zakresu przedmiotu zamówienia należy wyłączyć wykonanie połowy powierzchni
posadzki. Do wykonania pozostaje 265 m2 (uwzględniono w przedmiarze robót).

6. Obowiązki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowiązany  jest  w terminie 7 dni  od podpisania umowy do złożenia
projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania zamówienia.

2) Wykonawca  musi  osiągnąć  po  modernizacji  (przed  uruchomieniem  i  odbiorem)  
pozytywne wyniki bakteriologiczne i fiz.-chem wody SUW „Południe”.

3) Wykonawca zobowiązany jest  do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką
budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów
BHP,  przy  maksymalnym  ograniczeniu  uciążliwości  prowadzenia  robót  
u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia
pod  kierownictwem  osób  posiadających  wymagane  przygotowanie  zawodowe  do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

4) Wykonawca zapewnia materiały  i  urządzenia  niezbędne do wykonania  przedmiotu
umowy,  posiadające  aktualne  atesty  i  certyfikaty  pozwalające  na  ich  stosowanie.
Transport  materiałów  na  plac  budowy  oraz  dostarczenie  i  eksploatacja  maszyn  
i urządzeń obciążają Wykonawcę.
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5) Wykonawca  zabezpiecza  teren  robót  mając  w  szczególności  na  względzie  mienie
Zamawiającego i  własne,  w szczególności  Wykonawca zobowiązany  jest  na  własny
koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały.

6) Wykonawca  w  trakcie  wykonywania  robót  ponosi  odpowiedzialność  za
bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się  w obrębie
przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

7) Wykonawca  posiada  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż wartość przedmiotu
umowy.

8) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych
(śmieci, gruz i inne). Zdemontowane elementy stalowe należy wywieść do wskazanego
punktu skupu złomu, przy udziale Zamawiającego.

9) Po  zakończeniu  robót,  ale  przed  ostatecznym  odbiorem  przez  Zamawiającego
Wykonawca jest  zobowiązany  do uporządkowania  terenu budowy wraz  z  terenem
przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. 

10)   Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  na  roboty  budowlane  objęte  przedmiotem
umowy  gwarancji  jakości  na  okres  min.  36  miesięcy.  Natomiast  na  urządzenia  
i  wyposażenie  zgodnie  z  gwarancjami  producentów  nie  mniej  niż  12  miesięcy.  
W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania
ujawnionych wad. 

11) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający
dokona  ich  odbioru.  Celem  odbioru  jest  sprawdzenie  należytego  wykonania  tych
robót, tzn. zgodnie z projektem budowlanym, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji
wynikających z przedmiaru robót.

12) Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za
termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu
odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru 
i  wyznaczą termin do ich usunięcia.  W takiej  sytuacji  za dzień końcowego odbioru
przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad.

13)   Wykonawca  zobowiązany  jest  uzgadniać  z  Zamawiającym  planowane  przerwy  
w dostawie wody. 

14)  W trakcie  wykonywanych  prac  wymagana  jest  ciągła  praca  minimum 1  z  ciągów
filtracyjnych.

7. Termin płatności

Termin płatności za zrealizowane zamówienie - 21 dni od daty otrzymania faktury.
Podstawą wystawienia faktury będzie:

a) 80 % wartości umowy – na podstawie faktur częściowych, wystawianych po
zakończeniu  każdego  etapu  na  podstawie  procentowego  zaawansowania
wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo-
finansowym, 

b) 20%  wartości  umowy  -  po  odbiorze  końcowym  z  uruchomieniem  stacji
uzdatniania  z  automatyką  i  osiągnięciu  pozytywnych  wyników
bakteriologicznych.
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IV. Termin wykonania, gwarancja i rękojmia, zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy.  

1) Termin wykonania zamówienia: sześć miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2) Na roboty budowlane objęte przedmiotem umowy Wykonawca udzieli gwarancji

jakości  i  rękojmi  na  okres  min.  36  miesięcy.  Natomiast  na  urządzenia  
i wyposażenie zgodnie z gwarancjami producentów nie mniej niż 12 miesięcy. 

3) Wykonawca wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w łącznej
wysokości  10  %  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  ofercie  Wykonawcy  na
zasadach określonych w umowie. 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej

przedmiotem zamówienia w przypadku gdy przepisy prawa nakładają obowią-
zek ich posiadania.

b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
zamówienia.

c) Nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 Pzp.
d) Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami,

załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ.
e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację za-

mówienia.
f) Oferowane  dostawy  i  usługi  odpowiadają  wymaganiom  określonym  przez

Zamawiającego. 

2. Wykonawca  oświadcza,  że  pracownicy  posiadają  wymagane  uprawnienia  do
wykonywania czynności  zawodowych.  Pracownicy muszą wykonywać czynności
zgodnie z zasadami BHP na stanowisku pracy.

3. Zamawiający  informuje  Wykonawcę  o  zagrożeniach  występujących  dla
bezpieczeństwa  i  zdrowia  podczas  pracy  wykonywanej  na  zlecenie
Zamawiającego, co zostaje potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  każdorazowo  poinformować  o  zagrożeniach  dla
bezpieczeństwa  i  zdrowia  pracowników,  którymi  będzie  się  posługiwał  w
realizowaniu prac objętych umową.

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) Jest niezgodna z Regulaminem Udzielania Zamówień.
b) Jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
c) Zawiera rażąco niską lub wysoką cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
d) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.
e) Zawiera istotne błędy w obliczaniu ceny.
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f) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

g) 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.

h) Wykonawca  nie  dostarczył  brakujących  dokumentów  w  terminie  podanym
przez Zamawiającego.

i) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

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

VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w 
ramach składanej oferty.
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 

składa:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

VII. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna zawierać dokumenty wymienione w rozdziale VI oraz:
1) Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia  wraz  z  ich

uprawnieniami:
a) Osoba  kierująca  robotami  branży  sanitarnej  posiadająca  uprawnienia

budowlane  w  specjalności  sieci  i  urządzeń  wodociągowych  i
kanalizacyjnych,  lub  odpowiadające  im  uprawnienia  budowlane,  które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

b) Osoba kierująca robotami branży konstrukcyjno – budowlanej posiadająca
uprawnienia budowlane o specjalności  konstrukcyjno -  budowlanej,  lub
odpowiadające  im  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

c) Osoba kierująca robotami  branży elektrycznej  posiadająca uprawnienia  
w zakresie  instalacji  elektrycznych,  które  zostały  wydane  na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.

2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: Wykonał w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie: minimum 2 roboty budowlane  za łączną kwotę min.
400 000 zł,  w tym m.in.:,  wymiany  lub budowy urządzeń w stacji  uzdatniania
wody  o  wydajności  min  50m3/h,  instalacji  i  rurociągów  ze  stali  nierdzewnej,
automatyki stacji z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dowodów w postaci referencji dotyczących tych  robót.
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3) Wykonawca  wykaże  opłaconą  polisę-  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż
wartość przedmiotu umowy. Polisę należy dołączyć w dniu podpisania umowy,
jako załącznik nr 1 będący integralną częścią umowy.

4) Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH) o dopuszczeniu do montażu rur i
elementów konstrukcyjnych w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi. 

5) Dokumenty  potwierdzające  posiadanie  uprawnień  /  pełnomocnictwo osób
składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych
dokumentów rejestrowych.

6) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy.
7) Zaparafowany wzór umowy,
8) Kosztorys ofertowy (szczegółowy).

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.

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 składanie dokumentów w formie elektronicznej.

VIII. Dokumenty zastrzeżone

1. Jawne są wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu, za wyjątkiem
informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  zastrzeżonych  przez
składającego ofertę,  w terminie  nie  późniejszym niż  wyznaczony termin składania
ofert.

2. Dokumenty,  o  których  mowa  w  pkt.  1  Wykonawca  zobowiązany  jest  wydzielić
odpowiednio zapewniając zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych
informacji Zamawiający nie będzie ujawniał.

3. Udostępnienie  złożonych  ofert  będzie  możliwe  na  pisemny  wniosek
zainteresowanego,  po  dokonaniu  przez  Zamawiającego  analizy,  czy  oferta  ta  nie
zawiera dokumentów zastrzeżonych niepodlegających udostępnianiu.
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IX. 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  zamieszczone  na  stronie  internetowej
Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom, którzy złożyli zapytania.

4. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert.
a) W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  wezwać  Wykonawców  do

uzupełnienia  wymaganych  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

b) 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.

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

d) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych popra-
wek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została po-
prawiona.

e) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, inne omyłki polega-
jące na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści
ofert, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunko-
wych  dokonanych  poprawek,  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym  Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.

f) Oferta Wykonawcy, który w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie
zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu.

g) 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.
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h) 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:
Marzena  Ordowska-  główny  technolog,  tel.  58  56 014  72  wew.  212,  e-mail:
marzena.ordowska@star-wik.pl  

b) W zakresie procedury postępowania:
Katarzyna  Olszewska,  tel.  58   56  281  91  wew.  221,   e-mail:
katarzyna.olszewska@star-wik.pl

X. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. 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.

XII. 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 : PWiK STAR- WiK ul. Lubichowska 128, 83- 200 Starogard
Gdański (sekretariat), oznaczone w sposób następujący:

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem ko-

percie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

„Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o. o

ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański”

Oferta w postępowaniu na wykonanie zadania:

Modernizacja stacji uzdatniania wody POŁUDNIE 
w Starogardzie Gdańskim przy ul. Lubichowskiej 128, w budynku na terenie należą-
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cym do właściciela i eksploatatora SUW - Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji „STAR-WIK”

Nie otwierać przed dniem: 27.09.2018 r. godz. 11.10.

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:  27.09.2018  r.  godz.  1110 w  PWiK  STAR-  WiK,  ul.
Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański 

5. Ofertę złożona po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego

oznakowania koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda 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. 

XIII. Opis sposobu naliczania ceny

1. Cenę  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  należy  określić  w  „Formularzu
ofertowym”, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

2. Cena oferty obejmuje wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich,
liczbowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena oferowana stanowi sumę wszystkich robót.
4. 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.

5. Cenę należy obliczyć, zgodnie z obowiązującymi w dniu złożenia oferty przepisami
prawa.

6. Cena nie  ulega zmianie przez okres ważności  oferty  (związania  ofertą)  oraz  okres
realizacji (wykonania) zamówienia.

7. W cenie ofertowej brutto należy uwzględnić:  
- koszty wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztami robocizny, materiałów i

urządzeń wraz z ich dostawą na plac  budowy, kosztami  użycia maszyn,  narzędzi  i
sprzętu, z kosztami pełnej obsługi budowy oraz inne zryczałtowane koszty niezbędne
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

- koszty  związane  z  urządzeniem,  utrzymaniem  i  likwidacją  zaplecza  budowy  oraz
doprowadzeniem i poborem wody i energii elektrycznej,

- koszty związane z wykonaniem ustawieniem i demontażem oznakowania i barier bhp
i ppoż. na czas prowadzonych robót,
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- koszty związane z przeprowadzeniem wymaganych przepisami prawa prób, badań i
sprawdzeń,

- koszty związane z ewentualnymi i niezbędnymi technologicznie robotami związane z
realizacją przedmiotu zamówienia, które Wykonawca uzna za konieczne.

XIV. 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:

a) Oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w SIWZ.
b) Z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki

formalne określone niniejszą specyfikacją.
c) Oświadczenia,  które  zostały  złożone  są  aktualne  i  podpisane  przez  osoby

uprawnione.
d) Złożenie oferty nastąpiło w terminie określonym przez Zamawiającego.
e) 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 max. 90. Wynik traktowany będzie
jako wartość punktowa oferty w kryterium „cena oferty”.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najniższej
 -------------------------------     x 90 = liczba punktów
Cena oferty badanej

2) Punkty za kryterium „Wydłużenie gwarancji” powyżej 36 miesięcy zostaną przy-
znane w skali punktowej- max. 10 punktów, w następujący sposób: 

− Oferta, w której Wykonawca zaoferuje okres gwarancji wydłużony o 12 mie-
sięcy ponad minimum określone w SIWZ (36 m-cy) - otrzyma 5 pkt. 
− Oferta, w której Wykonawca zaoferuje okres gwarancji wydłużony o 24 mie-
siące ponad minimum określone w SIWZ (36 m-cy) - otrzyma 10 pkt. 

Wykonawca winien w ofercie podać okres gwarancji  w liczbach całkowitych tj. 36, 48 lub 
60 miesięcy włącznie.
W przypadku niewskazania w ofercie okresu gwarancji 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 
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gwarancji  ponad  wymagane  w  SIWZ  minimum  otrzyma  0  pkt  w  niniejszym
kryterium. 
Zaoferowanie okresu dłuższego niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. 
W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 10 punktów.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 m-cy oferta takiego 
Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.

3. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  z  najwyższą  łączną  sumą  punktów
przyznanych za poszczególne kryteria.

4. Jeżeli  wybór najkorzystniejszej  oferty nie będzie możliwy z uwagi  na równa liczbę
punktów Zamawiający  wezwie  Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia
ofert dodatkowych. Zamawiający wyznaczy termin składania ofert dodatkowych.

5. Niedopuszczalne  jest  zaproponowanie  przez  Wykonawców  składających  oferty
dodatkowe ceny wyższej niż w złożonej wcześniej ofercie.

XV. Unieważnienie zamówienia. 

1. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  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 liczbie punktów.
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.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  postępowania  bez  podania
przyczyny.
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XVI. Środki odwoławcze
Sprawy sporne Wykonawca wnosi na piśmie do Zamawiającego w terminie 5 dni od
dnia  przesłania  informacji  o  czynności  Zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego
wniesienia.

XVII. 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.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

XVIII. Załączniki
Załącznik nr 1 - Projekt budowlany i wykonawczy „Modernizacja stacji uzdatniania   

 wody POŁUDNIE w Starogardzie Gdańskim – branża technologiczno-    
  sanitarna  i konstrukcyjno-budowlana.

Załącznik nr 2 – Projekt budowlany i wykonawczy „Modernizacja stacji uzdatniania 
  wody POŁUDNIE w Starogardzie Gdańskim – branża elektryczna i 
  AKPiA”.

Załącznik nr 3-  Przedmiar robót.

Załącznik nr 4-  Oświadczenie o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu o 
  Zamówienie.

Załącznik nr 5-  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału 
  w  postępowaniu o zamówienie.

Załącznik nr 6-  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z
                            ich uprawnieniami.
Załącznik nr 7-  Wykaz robót budowlanych.
Załącznik nr 8-  Formularz ofertowy.
Załącznik nr 9-  Wzór umowy.
Załącznik nr 10- Kosztorys ofertowy szczegółowy.

                                                                                                Zatwierdził Zarząd Spółki
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