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Środa Śląska, 29.04.2022r. 

DT/4/2022  

L.dz. 1070/22 

                                                                                      

 

OGŁOSZENIE 

Średzka Woda Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej przy ulicy Sikorskiego 43 ogłasza 

postępowanie na: Sukcesywna dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla potrzeb 

Średzkiej Wody Sp. z o.o. Postępowanie będzie prowadzone w trybie podstawowym 

prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Średzkiej Wodzie Spółce z 

o.o. 

 

1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Średzka Woda Spółka z o.o. 

Ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska 

Tel/fax 71 317 20 59, e-mail: sredzka_woda@srodaslaska.pl 

www.sredzkawoda.pl/przetargi 

 

2) TRYB POSTĘPOWANIA: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym prowadzonym w oparciu o Regulamin 

udzielenia zamówień publicznych  w Średzkiej Wodzie Sp. z o.o.  § 11. 

3) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej 
dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o.  

2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, partiami, na podstawie zamówień 
cząstkowych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. 

3. Szczegółowy zakres zamówienia określa zestawienie materiałowe – zał. nr 6 do SWZ. 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ. 
5. Wskazane w poszczególnych pozycjach zamówienia rodzaje i ilości materiałów są  ilościami 

szacunkowymi jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie objętym umową i nie mogą 

stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń Wykonawcy z tytułu nie wykonania zakresu 

umowy. W przypadku zamówienia większej ilości materiałów niż określonych w 

zestawieniu, ceny pozostają niezmienne. 

6. Cena zaoferowana w zestawieniu materiałów powinna uwzględnić wszystkie koszty związane 

z dostawą przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu.   

7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca: 
a.  wykazał tylko jedna kartę katalogową dla danego produktu (pozycji), 
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b. aby oferowane materiały posiadały atesty tj. deklaracja zgodności oraz atest 
higieniczny, 

c. aby oferta zawierała spis treści kart katalogowych wraz z numeracją stron, 
przygotowany na postawie zestawienia materiałów. 

8. Dostawy materiałów powinny być realizowana w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia. 
9. Wykonawca własnym transportem i na swój koszt będzie dostarczał do magazynu 

Zamawiającego – ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska od poniedziałku do piątku w 
godzinach 07.00-15.00 - partie materiałów zamawianych w formie pisemnej (mail) 
bądź telefonicznie. 

10. Ceny jednostkowe określone w ofercie pozostaną niezmienne w okresie 
obowiązywania umowy. 

 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie §4 pkt 7 
Regulaminu Udzielania Zamówień w Średzkiej Wodzie Sp. z o.o. oraz spełniający warunki 
zgodnie z §4 pkt 1 powyższego Regulaminu, dotyczące: 
1.Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w 

tym zakresie. 

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to  z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, na potwierdzenie spełnienia w/w warunku 

Wykonawca musi wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 

500 000,00zł + dowód wpłaty. 

4. Zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca na potwierdzenie spełnienia w/w 

warunku musi wykazać, iż zrealizował co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem 

przedmiotowi zamówienia – Dostawa armatury wodno- kanalizacyjnej o wartości co najmniej 

400 000,00 zł każda. 

 
5.PODSTAWY WYKLUCZENIA: 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:  

1) nie spełniających warunków udziału w postepowaniu, o  których mowa w pkt. 5; 

2) składających nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania; 

3) którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 

związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

4) którzy, należąc do tej samej grupy kapitałowej- w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów- złożyli odrębne oferty; 

którzy nie podpisali umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w 
prowadzonych postepowaniach w okresie ostatnich  3 lat przed wszczęciem 
postępowania;  

5) z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 

albo odstąpił od umowy, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
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odpowiedzialność, lub Wykonawców którzy zostali zobowiązani do zapłaty kary 

umownej większej niż 5% wartości realizowanego zamówienia w okresie 5 lat przed 

wszczęciem postępowania; 

6) którzy są w stanie upadłości lub likwidacji; 

7) którzy w sposób zawiniony, poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności 

gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienia; 

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

9) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

6. TERMIN  REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
12 miesięcy od podpisania umowy 
 

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: 

1. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie papierowej lub elektronicznie. Każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku 
potwierdzenia Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres 
poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 

2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować: 
a) Pisemnie na adres: Średzka Woda Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska, 
b) Pocztą elektroniczna: sredzka_woda@srodaslaska.pl. 

3. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: Natalia 
Jemioło-Siek i Jan Żwirek. 

 
8. KRYTERIA OCENY OFERT: 
1. O wyborze najkorzystniejszej ofert zdecyduje ocena w zakresie kryterium: 

cena oferty – 100% 
2. Ocena punktowa kryterium zostanie dokonana w następujący sposób: 

Cena waga- 100% 
 

Wc= najniższa cena oferty podlegającej ocenie/ cena badanej oferty x 100 x 100% (waga) 
Maksymalną ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego 
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kryterium wynosi 100 pkt. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalna ilość punktów, 
pozostałym Wykonawcom zostaną zostanie przypisana odpowiednio mniejsza 
(proporcjonalnie) ilość punktów. 

 
9.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00-zł  
(słownie: piętnaście tysięcy 0/100 zł.). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku  następujących formach: 

a) w pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d)  gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej nr konta: 67 9589 0003 0000 0635  
2000 0010 z dopiskiem: „Wadium -  Sukcesywna dostawa armatury wodno-
kanalizacyjnej dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o.” Dowód wniesienia wadium w 
postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Za 
termin wniesienia wadium, przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

5.  Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej muszą mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny,( tzw. 
gwarancja na pierwsze żądanie) oraz muszą zostać przedłożone w  formie oryginału. W 
gwarancji muszą być zawarte informacje kto jest beneficjentem, na jaką kwotę oraz  
jakiego postępowania dotyczy  dokument. 

6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężnej należy złożyć w osobnej kopercie w 
formie oryginałów w sekretariacie w Średzkiej Wodzie Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 43, 55-
300 Środa Śląska, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy dołączyć 
kopię wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem. 
 

10.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Oferta wraz z  dokumentami musi być czytelna i trwale spięta. Kopertę/ opakowanie 
należy opisać w następujący sposób: nazwa Wykonawcy, a także zamieścić adnotację: 
„Sukcesywna dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z 
o.o.” Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć  do dnia  18.05.2022r. do godz. 12.00, w 
Średzkiej Wodzie Spółce z o.o. ul. Sikorskiego 43 (sekretariat), 55-300 Środa Śląska. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2022r. o godz. 12:15 w sali konferencyjnej Spółki. 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 
 


