
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

nr postępowania 24/WOŚ-4/09/12 

   

1. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, działając w oparciu o regu-

lamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową (uchwała nr 37/2011 Zarządu Spółki 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 30.12.2011r.),zapraszają do złożenia ofert w przetargu nieograni-

czonym na zadanie: 
 

„Krata rzadka ze zgarniaczem mechanicznym – dostawa i montaż” 

 
2. Określenie przedmiotu zamówienia. 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż  kraty rzadkiej na Oczyszczalni Ścieków w Dębicy przy ul. Ko-

synierów Racławickich 35, 39-200 Dębica , wg. zestawienia zgodnie z poniższą specyfikacją: 

a) głębokość kanału 1200 mm, 

b) szerokość kanału 1200 mm, 

c) wysokość zrzutu skratek min. 1600 mm od terenu, 

d) prześwity rusztu 50 mm, 

e) grubość prętów 8 mm, 

f) materiał stal nierdzewna – minimum AISI 304 ( z wyjątkiem łańcucha, łożyskowania) 

g) silnik samohamowny; 

h) krata dowolnego typu ze zgarniaczem mechanicznym grzebieniowym oraz pomostem obsługi (jeżeli 

jest to konieczne) 

i) szafa sterownicza do montażu na ścianie - minimum AISI 304 wyposażona w sterownik, wyłącznik 

główny i awaryjny, zabezpieczenie przeciążeniowe, ogrzewanie szafy termostatem. 

 

Zamówienie obejmuje również: 

 

1. dostarczenie kraty na koszt i ryzyko Wykonawcy na Oczyszczalnię Ścieków w Dębicy przy ul. Kosynie-

rów Racławickich 35, 39-200 Dębica, 

2. wymianę wraz z demontażem kraty rzadkiej ze zgarniaczem mechanicznym grzebieniowym na urzą-

dzenie spełniające tą samą funkcję wraz z szafą sterowniczą, maksymalny przepływ 1000 m3/h, 

3. wykonanie robót montażowych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami i 

normami, 

4. dokonanie niezbędnych modyfikacji oprogramowania oraz rozbudowę sterowników w niezbędnym za-

kresie. Zamawiający obecnie używa sterowników kompatybilnych z SIMATIC S7 – 300, 

5. dokonanie uruchomienia kraty wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Zamawiającego osób, oraz 

dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD, 

6. włączenie sygnalizacji pracy (praca, stop, awaria) w istniejący system wizualizacji, 

7. dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji technicznej zamontowanej kraty w języku polskim w wersji 

papierowej i elektronicznej. 

8. udzielenia gwarancji na 36 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia i podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru. 

 
 

3. Termin realizacji całości zamówienia:          do 14.12.2012r. 
 

4. Opis sposobu obliczenia ceny. 
4.1 Za wykonanie zakresu prac Oferent winien przedstawić cenę netto i brutto , wraz z  należytym podatkiem 

VAT. 

4.2. Wszystkie ceny określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podle-

gały zmianom. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi wg warunków określonych  

w załączonej umowie. 

4.3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty. 
 

Kod CPV   444222...999999...555000...000000---777   Różne maszyny czyszczące 



5. Opis wszelkich innych niż cena kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty. 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w § 7 regu-

laminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. 

(uchwała nr 37/2011 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 30.12.2011r.) a to: 

 posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 

zdolnymi do wykonania prac opisanych w przedmiocie zamówienia lub przedstawią pisemne zobo-

wiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia  

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 8 regulaminu udzielania zamówień zwią-

zanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy; 

5.2. Informacje dotyczące postępowania: 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 Wszystkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 

dokonywane będą w PLN. 

 
6. Sposób przygotowania oferty. 
6.1 Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki. Oferent, który przedło-

ży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 

6.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. 

6.3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej specyfikacji. 

6.4. Oferta winna obejmować całość zamówienia jak określono w pkt. 2. 

6.5. Oferta musi być napisana czytelnie oraz podpisana, a wszystkie strony oferty – w tym wszystkie załącz-

niki – muszą być parafowane przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta. 

6.6. Upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie  wynika ono z ustawy lub innych dołączonych do oferty do-

kumentów, winno być dołączone do oferty. 

6.7. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą 

ofertę. 

6.8. W przypadku gdy Oferent jako załącznik do oferty dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna 

być potwierdzona urzędowo, notarialnie lub przez osobę podpisującą ofertę. 

6.9. Oferent zamieści ofertę wraz z załącznikami w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie, które: 

- będą zaadresowane na Zamawiającego na adres podany w pkt. 1; 

- będą posiadać oznaczenia: 

„Krata rzadka ze zgarniaczem mechanicznym – dostawa i montaż” 

Nie otwierać przed 08.10.2012r.  godz. 1030 

Poza w/w oznaczeniami koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres Oferenta celem umożliwie-

nia jej odesłania w przypadku stwierdzenia złożenia po terminie. 

6.10.  Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. Oferent nie może wycofać złożonej oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w jej tre-

ści po upływie terminu składania ofert . 

6.11.  Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 7 niniejszej specyfikacji. 

6.12.  Oferta oraz załączone do niej dokumenty nie podlegają zwrotowi po jej otwarciu. 

6.13.  Strony oferty winne być połączone w sposób trwały. 

6.14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki 

udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy 

Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo repre-

zentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby 

Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

6.14.1. Wszelka korespondencja prowadzona  będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

6.14.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najko-

rzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zama-



wiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia: zawiązana 

co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy powiększony o okres, rękojmi lub gwarancji, 

przedłożona w określonym terminie. 

 

7. Dokumenty wymagane w ofercie.  
7.1 Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 1); 

7.2. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik do niniej-

szej specyfikacji (załącznik nr 2). 

7.3. Oświadczenie Oferenta, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 3); 

7.4. Oświadczenie Oferenta, że akceptuje warunki projektu umowy (załącznik nr 4); 

7.5. W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Zamawiający zobowiązany jest również przedłożyć wykaz 

wykonanych minimum 3 usług polegających na dostawie i montażu kraty rzadkiej lub gęstej, Wykona-

nych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wnio-

sków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

— w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Wykaz stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 5); 

7.6. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę oraz pozostałe dokumenty, jeżeli jej umocowanie nie 

wynika z dokumentów rejestrowych firmy; 

7.7. Polisy lub równoważnego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowie-

dzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

7.8. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wysta-

wionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7.9. Stosownie do treści § 2 pkt. 2. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub 

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpo-

wiednio, że:  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

7.10. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium – w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej 

oryginał dokumentu lub kopię: potwierdzone za zgodność z oryginałem, w innych dopuszczalnych for-

mach – oryginał dokumentu. 

Uwaga: 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie  

(np. kopia dokumentu nie potwierdzona urzędowo, notarialnie lub przez osobę podpisującą ofertę) spowo-

duje odrzucenie oferty. 

 
8. Wymagania dotyczące wadium. 

8.1 Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł  

(słownie: trzy tysiące   złotych 00/100). 

8.2 Wadium może być wniesione w następujących formach 

- pieniądzu 

- poręczeniach bankowych 

- gwarancjach bankowych 

- gwarancjach ubezpieczeniowych 

Wadium w formie pieniężnej wnosi się przelewem na konto Zamawiającego: 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów Racławickich 35 

PEKAO S.A. o/ Dębica    nr   22 1240 4764 1111 0000 4865 4788 

8.3 Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:  

1/ upłynął termin związania ofertą, 

2/ zawarto umowę w sprawie zamówienia, 

      3/ Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. 

8.4 Zamawiający dokonuje niezwłocznie zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy 

1/ który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert, 



2/ który został wykluczony z postępowania, 

3/ którego oferta została odrzucona. 

8.5 Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego  

w przypadku gdy: 

1/ odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 

2/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wyko-

nawcy, 

 

9. Termin związania ofertą. 
Oferty pozostają ważne przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert. 

 

10. Miejsce składania i otwarcia ofert. 
10.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w: 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 

39-200 Dębica  ul. Kosynierów Racławickich 35 pok. nr  1   Sekretariat 

w terminie do:    08.10.2012r. godz. 1000 

 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone Ofe-

rentom nie otwarte. 

10.2  Zamawiający otworzy koperty z ofertami  w obecności Oferentów którzy zechcą przybyć w dniu 

08.10.2012r.  o godz. 1030 do siedziby Zamawiającego tj. w Budynku Administracyjnym pok. nr 19 
 
11. Kryteria oceny oferty. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

  - cena oferty    100    % 

 
12. Zasady oceny kryteriów. 

Kryteria wyboru Oferenta oceniane będą według następujących zasad: 

cena – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100, pozostałe oferty zostaną  

przeliczone według poniższego wzoru: 

 

    najniższa oferowana cena 

C=    
 

 x 100 pkt. 
 

   cena ocenianej oferty 

 

Zamówienie zostanie powierzone Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę na realizację 

        przedmiotowego zamówienia. 

 
 

13. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert. 
13.1  Podczas jawnego otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy Oferentów i ceny ofertowe oraz inne 

szczegóły, które uzna za istotne. 

13.2   W toku dokonywania badania złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

13.3  Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bi-

lans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert. 

 

14. Informacja o wyborze oferty i formalnościach w celu zawarcia umowy. 
14.1.  Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich jego uczestników. W zawiadomieniu wysła-

nym do Oferenta którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 

14.2.  Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą: 

- dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty; 

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakła-

du Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających od-

powiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 



zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego or-

ganu  - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. W przypadku Wyko-

nawcy, który ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wystawione w 

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

- w sytuacji, gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  o zamówienie - 

umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówie-

nia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny. 

 

15. Istotne dla stron postanowienia. 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, podano we wzorze umowy, 

stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. 

 

16. Informacja o przewidywanych zmianach zawartej umowy. 
Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą może zmienić umowę o zamówienie publiczne w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynikła z okoliczności opisanych w § 46 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień związanych z dzia-

łalnością sektorową (uchwała nr 37/2011 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 

30.12.2011r.), a szczególności zmiany terminu realizacji; warunkiem takiej zmiany jest wystąpienie obiek-

tywnych przyczyn technologicznych wynikających z potrzeby zapewnienia ciągłości procesu oczyszczania 

ścieków lub warunków atmosferycznych uniemożliwiających porwadzenie prac, których nie można było 

przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji niniejszego zamówienia. 

 

 
17. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji. 

17.1.  Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

17.2.  Zamawiający odpowie na pytanie Oferenta i prześle treść wyjaśnień wszystkim Oferentom, którym do-

ręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynie na 

mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. W razie konieczności (dużej liczby pytań) Zamawiający 

zorganizuje spotkanie wyjaśniające w Budynku Administracyjnym przy ul. Kosynierów Racławickich 35. 

17.3.  Uprawnieni do bezpośredniego kontaktu z oferentami: 
- inż. Janusz Mitek    –  Kierownik Oczyszczalni Ścieków          (14)  670 - 68 - 23 
- mgr inż. Monika Stec  –  Kierownik Działu Technicznego             (14)  670 - 68 - 16 

 

18. Wykaz  załączników. 
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy; 

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 3 - oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków;  

  opłat oraz składek na  ubezpieczenie; 

Załącznik nr 4 - oświadczenie o akceptacji warunków projektu umowy; 

Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych dostaw; 

Załącznik nr 6 - projekt umowy. 

 

Dębica, 18.09.2012r.    ……………………………… 


