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Kleszczów: Sukcesywna dostawa 120 studni wodomierzowych wraz z konsolą do 
montażu wodomierza 
Numer ogłoszenia: 350486 - 2013; data zamieszczenia: 30.08.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o. o. , ul. Główna 41, 97-
410 Kleszczów, woj. łódzkie, tel. 44 7313223, faks 44 7313113. 

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkkleszczow.pl, 
www.zk.bip.kleszczow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa 120 studni 
wodomierzowych wraz z konsolą do montażu wodomierza. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest sukcesywna dostawa 120 studni wodomierzowych wraz z konsolą do 
montażu wodomierza Parametry studni: a)Studnia wodomierzowa do montażu wodomierza na 
przyłączu wodociągowym, umożliwiająca odczyty wskazań licznika poza posesją oraz 
dokonanie wszelkich czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu. b)Korpus studni 
wykonany z tworzywa sztucznego z otwartym dnem eliminującym siły wyporu w terenie o 
wysokim poziomie wód gruntowych, c)Wysokość minimum 1100 mm d)Średnica 
wewnętrzna minimum 500 mm, średnica otworu studni minimum 400 mm e)Możliwość 
podłączenia wodomierzy DN20 lub DN25 f)Ocieplenie górnej części korpusu na głębokości 
min 650 mm oraz pokrywy studni, która zapewnia utrzymanie dodatniej temperatury 
wewnątrz studni w okresie zimowym g)Konsola wodomierza umieszczona maksymalnie 400 
mm od poziomu terenu, wyposażona w łączniki wodomierza - 2 szt., zawory odcinające 
grzybkowe skośne - 2 szt. oraz zawór antyskażeniowy - 1 szt., kolano - 2 szt. - wszystko DN 
20 h)Studnia zwieńczona pokrywą z tworzywa sztucznego lub z żeliwa o minimalnym 
obciążeniu 1500 kg ( klasa A15 zgodnie z normą EN 124) Wszystkie studnie wodomierzowe 
muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać aktualny atest PZH, 



deklaracje zgodności z PN oraz kartę katalogową. Wszystkie oferowane studnie 
wodomierzowe muszą pochodzić od jednego producenta. Koszty transportu do 
Zamawiającego ponosi Wykonawca. Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu gwarancji 
na przedmiot zamówienia nie krótszej niż gwarancja producenta tj. nie mniej niż 12 miesięcy 
licząc od daty dostawy. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć 
podwykonawcom to jego zakres wskazuje w formularzu oferty. Wykonawca będzie ponosił 
pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace i dostawy wykonane 
przez podwykonawców.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

· Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
· Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające na podstawie art, 67 ust. 1 pkt. 7 

ustawy Pzp - do 10 % wartości zamówienia podstawowego i polegające na 
rozszerzeniu dostaw studni wodomierzowych wraz z konsolą do montażu 
wodomierza. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.16.31.12-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
30.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wskaże: Wykaz 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 
wielkości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy 
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. Zamawiający pod pojęciem głównych dostaw 
rozumie: co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i 
wartością przedmiotowi zamówienia tj. dostawa min. 100 szt. studni 
wodomierzowych wraz z konsolą do montażu wodomierza wraz z załączeniem 
dowodu czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 5 
do SIWZ). Dowodami, o których mowa powyżej są: a.poświadczenie, z tym że 
w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub 
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert; b.oświadczenie wykonawcy - jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. A Zamiast dowodów 
wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 
usług zgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 30 grudnia 2009 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (np. 
referencje). W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego 
usługo wskazane w Załączniku nr 5, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca 
nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. a W razie 
konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. a i b 
budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego 
dokumenty wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało 
wykonane nienależycie, Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o 
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 
Zamawiającemu. 

· III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 



III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
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 wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

· 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; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

· 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 siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, 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 dotyczące przynależności 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; 



III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

W celu potwierdzenia że oferowana dostawa spełnia wymagania Zamawiającego określone w 
punkcie 3 SIWZ pt. Opis przedmiotu zamówienia, należy wraz z ofertą złożyć: Atest PZH na 
wszystkie materiały do kontaktu z wodą do spożycia; Deklarację zgodności z PN; Kartę 
katalogową; 

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: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Wszystkie istotne dla stron postanowienia umowy wraz z wysokością kar umownych z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz ze szczegółowym zakresem 
obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały 
we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. Zmiana Umowy jest 
dopuszczalna, o ile nie jest zmianą Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez 
Wykonawcę. Zmiany postanowień zawartej Umowy po jej zawarciu w stosunku do treści 
oferty złożonej przez Wykonawcę jest dopuszczalne w przypadku, gdy realizowane 
zamówienie w zakresie lub na warunkach określonych Umową nie leży w interesie 
publicznym; Wszelkie zmiany Umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.zkkleszczow.pl, www.zk.bip.kleszczow.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba 
Zamawiającego ul. Główna 41, 97-410 Kleszczów. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 09.09.2013 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego ul. Główna 41, 97-410 
Kleszczów. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 



IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


