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STAR-WiK Ogłoszenie o zamówieniu 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego. Nr. sprawy l/PN/2016 
Nazwa zadania: 

„ Naprawa nawierzchni po awariach sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do końca roku 
2016 na terenie miasta Starogard Gdański". 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. z siedzibą 83- 200 Starogard 
Gdański, ul. Lubichowska 128, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ pod numerem 
KRS 0000188316, NIP 592-020-29-57, REGON 190550204 

2. Określenie trybu zamówienia: 

Zamówienie sektorowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 
określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej: 
www.star-wik.pl 

Osoby do kontaktów: 

W zakresie przedmiotu zamówienia: 
Tomasz Malinowski, tel. 58 56 014 73, e-mail tomasz.malinowski@star-wik.pl 
W zakresie procedury postępowania: 
Katarzyna Olszewska, tel.58 5628191 wew.18 (11:00- 15:00), e-mail katarzyna.olszewska@star-
wik.pl 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie 
Zamawiającego. 

4. Przedmiot zamówienia: 
1) „ Naprawa nawierzchni po awariach sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do końca roku 

2016 na terenie miasta Starogard Gdański". 
Dokładny zakres został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2) Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg. 
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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. 
d) Zamówienie przeprowadzone w formie pisemnej. 

5. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2016r. 

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
1) Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 

06.06.2016 r. do godz. 1200 do sekretariatu PWiK STAR-WiK w Starogardzie Gdańskim. 
Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie sprzedającego t j . PWiK 
STAR-WiK w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 128 (sekretariat) lub ze strony internetowej 
www.star-wik.pl. 

2) Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu jest opisana w SIWZ. 
3) Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w ramach 

składanej oferty są opisane w SIWZ. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
a) Spełnione są przesłanki art. 24 Pzp. 
b) Jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 
c) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
d) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 Pzp. 
e) Zawiera istotne błędy w obliczaniu ceny. 
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) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

8. W niniejszym postępowaniu kryterium jest: 
1) Najniższa cena oferty- 80 punktów. 
2) Najdłuższy termin gwarancji powyżej 12 miesięcy 20 punktów 

Sposób przeliczania punktów znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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9. 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: 
„ Oferta: Naprawa nawierzchni po awariach sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do 
końca roku 2016 na terenie miasta Starogard Gdański" z dopiskiem „ NIE OTWIERAĆ przed 
dniem 06.06.2016 r. do godz. 1200", należy przesłać/ składać do dnia 06.06.2016r. 

2) Wykonawca może, przed upływem terminu składania oferty zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, 
jak i wycofanie oferty wymaga formy pisemnej. 

3) Termin otwarcia ofert w dniu: 06.06.2016 r. godz. 1210 w PWiK STAR- WiK, ul. Lubichowska 128, 
83- 200 Starogard Gdański 

4) Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania. 

10. Termin związania z ofertą: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. 

11. Termin podpisania umowy: 
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 w formie pisemnej i na stronie internetowej Zamawiającego. 

Inne informacje: 
PWiK STAR-WiK w Starogardzie Gdańskim zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez 
podania przyczyny. 
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