
 

 
 

Mokra Prawa, dn. 18.08.2021r. 

           
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

w postępowaniu dotyczącym zamówienia związanego z działalnością sektorową 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania 
Zamówień przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mokrej 
Prawej. 

I. Zamawiający:  
Nazwa:     Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. 
Adres:     96-100 Skierniewice, Mokra Prawa 30, NIP 836-13-28-625 
Numer telefonu:  +48 46 833 38 08 lub +46 46 833 25 19 
Numer faksu:   +48 46 833 46 68 
e-mail:     przetargi@wodkan-skierniewice.com.pl  
Strona internetowa:   www.wodkan-skierniewice.com.pl 
Wpisany pod nr KRS:   0000153424 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,  
    XX wydział KRS. 

II. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.  
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będą istotne 
warunki zamówienia: www.wodkan-skierniewice.com.pl 
 
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do komunikowania się z 
Wykonawcami od poniedziałku do piątku w godzinach 700 -1500, z wyłączeniem dni 
wolnych od pracy, są: 
-  Agnieszka Orczyk - Specjalista, tel.  46 8333808 wew. 50 , Faks: +48 46 8334668 
- Hubert Lachowski – Kierownik Działu Zamówień Publicznych, tel. 46 8333808 

wew.110, 43, Faks: +48 46 8334668 
- Anna Kołodziejek – Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych,  tel. 46 8333808 wew. 

111, Faks: +48 46 8334668 
 
Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego - 09/ZS/2021 
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:  
 

„Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych,  
tj. rur, kształtek, studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego”. 

 
1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych. 
2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji 

urządzeń kanalizacyjnych, tj. rur, kształtek, studzienek kanalizacyjnych z tworzywa 
sztucznego”. 

3. Rodzaj, jakość oraz ilości materiałów w poszczególnych asortymentach podane 
zostały w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do IWZ. 

4. Ilości zawarte w „Formularzu cenowym” są planowane i mogą ulegać zmianie w 
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

http://www.wodkan-skierniewice.com.pl/


 

 
 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przedmiotu umowy 
wskazanego w „Formularzu cenowym” z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia 
ceny (wartości) umowy.  

6. Zmniejszenie ilości przedmiotu zamówienia nie powoduje dla Zamawiającego 
żadnych konsekwencji prawno-finansowych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości poszczególnych pozycji 
przedmiotu zamówienia kosztem zmniejszenia ilości w innych pozycjach, w ramach 
ogólnej wartości umowy. 

8. Materiały, będące przedmiotem zamówienia, powinny być fabrycznie nowe i 
posiadać wymagane przepisami deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, 
atesty, świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski oraz karty katalogowe. 

9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia. Wykonawca w 
„Formularzu ofertowym” stanowiącym zał. nr 1 do IWZ, określi termin (w dniach) w 
jakim będzie realizować dostawy poszczególnych partii zamówienia. 

10. Miejscem dostarczenia i odbioru przedmiotu zamówienia jest siedziba Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. Mokra Prawa 30, 96-100 
Skierniewice – magazyn lub wskazany przez Zamawiającego plac budowy na terenie 
miasta Skierniewice. 

11. Wykonawca zapewni takie opakowanie towarów, jakie jest wymagane, by nie 
dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do 
miejsca dostarczenia. 

12. Wykonawca powinien udzielić Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 24 
miesięcy licząc od daty każdorazowej dostawy przedmiotu zamówienia. Oferowany 
okres gwarancji Wykonawca określi w „Formularzu ofertowym” stanowiącym 
załącznik nr 1 do IWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie określi okresu gwarancji w 
„Formularzu ofertowym”,  Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji, tj. 24 
miesiące. 

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. 
14. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

V.   Termin realizacji:   
Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od daty podpisania umowy przez  
okres 12 miesięcy lub do wyczerpania się całkowitej wartości zamówienia w 
zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze. 
 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
Zamawiający nie będzie wymagał wykazania się spełnianiem tego warunku w 
sposób szczególny, tj. warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli 
Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do IWZ. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Zamawiający nie będzie wymagał wykazania się spełnianiem tego warunku w 
sposób szczególny, tj. warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli 
Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do IWZ. 



 

 
 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia: 
Zamawiający nie będzie wymagał wykazania się spełnianiem tego warunku w 
sposób szczególny, tj. warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli 
Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do IWZ.  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający nie będzie wymagał wykazania się spełnianiem tego warunku w 
sposób szczególny tj. warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli 
Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do IWZ. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak 
podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści 
dokumentów  
i oświadczeń wymienionych w rozdziale V pkt 2 IWZ. 

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, 
spełnianie powyższych warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do 
wykluczenia z powodu ich niespełniania. 

4. Ocena spełniania ww. warunków odbywać się będzie na podstawie oświadczeń lub 
dokumentów wymienionych w rozdz. V IWZ na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia”.  

 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy: 
1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie, w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu musi załączyć do oferty: 
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące 

załącznik nr 3 do IWZ. (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenie muszą złożyć 
łącznie wszyscy Wykonawcy lub (w ich imieniu) ustanowiony przez nich 
pełnomocnik). 

2. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty: 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 4 do 

IWZ  
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 
każdego z nich). 

b) 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 rozdz. V pkt 5  ppkt 1 IWZ, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. (W przypadku wspólnego ubiegania się 
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w ofercie 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w rozdziale V pkt 5.1 ppkt 5) 
IWZ,  
Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia do oferty listy podmiotów 



 

 
 

należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086) 
albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do 
IWZ. (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o 
udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty, o których mowa powyżej, wraz z ofertą 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

4. Wykonawca ubiegający się o zamówienie, w celu potwierdzenia, że oferowane 
dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, musi 
załączyć do oferty,: 
 dokumenty zawierające szczegółową charakterystykę oferowanego 

przedmiotu zamówienia (np. opisy, katalogi, foldery) odnoszące się do 
każdej pozycji ,,Formularza cenowego”. 

 

VIII. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:  
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
2. Ustala się wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 

00/100); 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

 pieniądzu; 
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
 gwarancjach bankowych; 
 gwarancjach ubezpieczeniowych; 
 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 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).  

4. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium opisane są w rozdz. VII IWZ. 
5. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

IX. Zmiana umowy: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do IWZ. 
 

X. Termin i miejsce składania ofert:  
do dnia 27.08.2021  r. do godz. 1200. Oferty należy składać w siedzibie 
Zamawiającego, Sekretariat. 

 

XI. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.08.2021r. o godz. 1215 w siedzibie 
Zamawiającego - sala konferencyjna. 
Zamawiający informuje, że niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie 
internetowej www.wodkan-skierniewice.com.pl w zakładce z przedmiotowym 
postępowaniem informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu dostawy, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
 

http://www.wodkan-skierniewice.com.pl/


 

 
 

XII. Termin do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:  
30 dni od dnia składania ofert. 
 

XIII. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 
a) kryterium ,,cena brutto oferty” – waga 95 % 
b) kryterium ,,termin dostawy” – waga 5 % 
Zamawiający określa: 
- minimalny termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: 1 dzień roboczy od daty 
otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, oraz 
- maksymalny termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: 3 dni robocze od daty 
otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. 

 
 
Zatwierdzam 
 

Dyrektor ds. ekonomicznych,  

Główny Księgowy, Prokurent  

mgr Jolanta Gajda 
 


