
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.kostrzyn.wlkp.pl www.zkkostrzyn.pl 

 

Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na dostawy wodomi erzy dla Zakładu Komunalnego w 

Kostrzynie.  

Numer ogłoszenia: 37107 - 2016; data zamieszczenia:  11.04.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:   

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY  I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Komunalny , ul. Poznańska 2, 62-025 

Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 0618178239, faks 061 8970908. Adres strony internetowej 

zamawiaj ącego:  www.kostrzyn.wlkp.pl  www.zkkostrzyn.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: 

Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przetarg nieograniczony na dostawy 

wodomierzy dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia 

są dostawy wodomierzy wodomierze o następującym zakresie średnic: DN 15, DN 20, DN 25, DN 40, 

DN 50 w następujących ilościach: DN 15 (jednostrumieniowe) : 70 szt. DN 15 (objętościowe ): 500 szt. 

DN 20 (objętościowe): 250 szt. DN 25 (objętościowe): 10 szt. DN 40 (jednostrumieniowe): 4 szt. DN 

50 (jednostrumieniowe): 5 szt. Szczegółowy opis parametrów technicznych wodomierzy znajduje się w 

pkt. III SIWZ.. 

II.1.5)  
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących  Zamawiający 

przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających o łącznej wartości do 30% wartości 



zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające to zamówienia polegające wyłącznie na 

powtórzeniu tego samego rodzaju dostaw, które objęte były zamówieniem podstawowym. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 38.42.11.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM Informacja na temat wadium:  Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w 

wysokości:3.000,00 zł (słownie: trzytysiącezłotych 00/100).Wadium może być wniesione w jednej lub 

kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. t.j. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę 

dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub 

instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie 

wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności 

gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia 

(bez jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadniania, zawierające 

oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach 

określonych w ofercie, lub b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po 

jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, 

listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub 

informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 



której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wyżej wymienione zobowiązanie, poza zgodnymi z 

obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi Gwaranta, nie może zawierać 

zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank 

Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem 

formy. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓWIII. 3.1) Uprawnienia do wy konywania okre ślonej działalno ści 

lub czynno ści, je żeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 

W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia Zamawiający nie precyzuje warunku gdyż działalność objęta przedmiotem 

zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień przez Wykonawcę w związku, z czym 

Zamawiający nie wymaga przedłożenia żadnych dokumentów. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie, Zamawiający 

żąda wykazu wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 

wraz z dowodami informującymi, czy zostały wykonane należycie. Zamawiający informuje, że 

dowodami, o których mowa są: a) poświadczenie, b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z 

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit.a) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, 

na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma 

obowiązku przedkładania dowodów. Ponadto Zamawiający informuje, iż nie wymaga przedkładania 

wykazu wszystkich dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 

wymaga natomiast wykazania najważniejszych zamówień, potwierdzających posiadania wymaganego 

doświadczenia i rzetelności ich wykonania, w zakresie dostaw wodomierzy 



III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie wymaga przedłożenia dodatkowych 

dokumentów, 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

Zamawiający nie wymaga przedłożenia dodatkowych dokumentów, 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający nie wymaga przedłożenia dodatkowych 

dokumentów. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży 

przedło żyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje; wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 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. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 

o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 



składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 

określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że:nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena – 90 

2  - Termin płatności - 10 

IV.2.2)  
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszc zalne zmiany postanowie ń umowy 

oraz okre ślenie warunków zmian  

1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem możliwości i warunków dokonania takich zmian 

określonych poniżej: 1)zmiana strony umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych 

przepisów oraz zmiana nazwy, adresu i siedziby jednej ze stron, 2)zmiana obowiązujących 

przepisów prawa pociągająca za sobą zmianę postanowień umowy, 3)zmiana wartości umowy ze 

względu na ustawową zmianę stawki podatku VAT, 4)nieprzewidzianych okoliczności formalno-

prawnych, 5)danych osobowych: przedstawicieli i osób upoważnionych (tylko w uzgodnieniu i po 



otrzymaniu akceptacji Zamawiającego) podwykonawcy lub innego podmiotu uczestniczącego w 

realizacji przedmiotu zamówienia, na którego zasobach polegać będzie Wykonawca - wyłącznie na 

pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, udzieloną wyłącznie po dostarczeniu 

dokumentów określonych przez Zamawiającego, adekwatnie do wymagań obowiązujących w 

trakcie przeprowadzonej procedury przetargowej, 6)korekty oczywistych omyłek i błędów 

pisarskich, 7)warunków płatności za zgodą Zamawiającego, 8)zmiany wynagrodzenia, wynikająca 

ze zmiany zakresu rzeczowego i ilościowego usług, w oparciu o rozliczenie rzeczywiście 

wykonanych usług w okresie obowiązywania umowy w 2016 r .Zmiana zakresu rzeczowego 

dotyczy tych usług, których nie przewidziano w SIWZ niezbędnych lub zamiennych, których 

konieczność wykonania pojawiła się na etapie realizacji zamówienia. Wycena tych usług może być 

dokonana wyłącznie na podstawie cen i stawek obowiązujących u Wykonawcy a wynikająca ze 

złożonej oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen i zastosowania rabatu. 

2.Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają zgody obu stron oraz pod rygorem nieważności - 

zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, z wyjątkiem: 1)zmiany wartości umowy z 

uwagi na:a)rzeczywiste wykonanie usług, b)ustawową zmianę stawki podatku VAT,2)zmiany adresu 

do korespondencji. 3.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji 

określonej w art. 145 prawa zamówień publicznych. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.kostrzyn.wlkp.pl www.zkkostrzyn.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zakład 

Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

20.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 
 


