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I.       Wytyczne dla wykonawców do sporządzenia oferty 

 
1.     Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa  Spółka Gminy Prudnik z o.o.,  

        ul.   Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik, tel. 077 436 36 17, fax 077 436 36 17    

        e-mail:  zwikprudnik@poczta.onet.pl,    www.zwikprudnik.opalnet.pl 

 
2.     zaprasza do  składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego    

        (powyżej 14 000 EUR0), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych    

        na:   „Dostawę i montaż urządzeń do płukania piasku i skratek w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w 

Prudniku 

           /CPV 29.24.24.72-6/  

 

3.   Opis przedmiotu zamówienia. 
     Przedmiotem zamówienia jest  dostawa i montaż urządzeń do płukania piasku i skratek w Miejskiej     

      Oczyszczalni Ścieków w Prudniku 

 

      1) Stan istniejący 

       Zawartość   piaskowników odprowadzana  jest z kinety przedmuchiwanego piaskownika  pompą do rynny i    

       odprowadzana do komory piaskowej . Stąd  po separacji ścieków (odcieknięciu) przenoszone jest     

       urządzeniem maszynowym do wybierania piasku na przyczepę i transportowane do składowania. Roczna     

       ilość powstającego odpadu w przypadku zawartości piaskowników nie przekracza 250 Mg – należy    

       uwzględnić dużą niejednorodność przepływu (dobową i roczną).  Skratki wydzielone na kracie     

      mechanicznej schodkowej o prześwicie 6 mm transporterem ślimakowym przemieszczane są do prasy    

       skratek  i po ręcznym dawkowaniu wapna chlorowanego w zamkniętych pojemnikach przygotowane do    

       przekazania firmie odbierającej odpad. Urządzenie powinno być w stanie przepłukać 300 Mg skratek    

       rocznie. 

       Producent urządzenia musi posiadać CERTYFIKATEM ISO 9001  lub równoważny. 

          
 

 

2) Zakres planowanego zadania 

       Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń umożliwiających: 

- w przypadku zawartości piaskowników ponowne wykorzystanie wypłukanego piasku w ramach prac 

ziemnych prowadzonych przez Zakład (opcjonalnie umożliwiające uzyskanie atestu PZH); 

- w przypadku skratek poprawę parametrów odpadu umożliwiające składowanie na składowiskach 

odpadów innych niż niebezpieczne lub umożliwiające termiczną utylizację odpadu , przy jednoczesnej 

hermetyzacji procesu. 

 

Urządzenia powinny być usytuowane w Hali Krat. Przewiduje się wykorzystanie tej lokalizacji w zakresie : 

uzbrojenia, istniejących elementów budowlanych i urządzeń zamontowanych  oraz innych. Rzut i przekrój 

Kali Krat i komory piaskowej przedstawia załącznik nr 2 do siwz . 

Wymiary otworu drzwiowego, przez który mogą być dostarczone urządzenia do Hali  Krat to:  

 wysokość 2,65 m, szerokość 2,26 m. 

        W związku z montażem urządzeń w istniejącej Hali Krat warunkiem koniecznym złożenia oferty jest     

        wizja   lokalna w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków      

 
 

 

       3)Wymagania technologiczne 

 

    Separator płuczka piasku szt. 1: 
        Wydajność – nie mniej niż 8 l pulpy/sek i nie mniej jak 1 tony piasku/godz. 

    Zawartość  związków organicznych w piasku nie więcej jak 3 % mierzonych jako strata po prażeniu. 

        Stopień separacji   nie mniej jak 95 % dla ziaren o średnicy nie mniejszej niż 0,2 mm 

        Średnica płukanych i separowanych zanieczyszczeń nie mniej jak 30 mm.  

        Ze względu na ograniczenia przestrzenne separacja i płukanie piasku muszą odbywać się w jednym    

        urządzeniu. 

        Urządzenia powinny zapewniać rozdzielone  odprowadzenie związków organicznych i ścieków    



        popłucznych. 

        Max zużycie wody 5 m
3
 / h 

        Urządzenie powinno posiadać miernik ciśnienia hydrostatycznego pulpy piaskowej  uruchamiający     

        separator piasku  - nie dopuszcza się uruchamiania separatora włącznikiem czasowym. 

        Transporter ślimakowy wykonany ze stali nierdzewnej, wałowy łożyskowany dwustronnie.  

        Płukanie piasku powinno odbywać się na złożu  wzruszanym przy pomocy mieszadła.  Nie dopuszcza się    
        rozwiązań z zastosowaniem sprężonego powietrza do wzruszania złoża . 

        Wykonanie – stal z grupy OH18N9 (ewentualnie V2A lub inny odpowiednik stali odpornych na korozję ).    
        Nie dopuszcza się stosowania materiałów tylko zabezpieczonych antykorozyjnie 

 

 

         Prasopłuczka skratek szt. 1 
         Wydajność – 1- 2 m

3
/h 

         Zawartość suchej masy po prasopłuczce   min. 35 % 

         Redukcja masy  min. 65 % 

         Zawartość rozpuszczalnych związków organicznych max 5% 

         Ze względu na ograniczenia przestrzenne płukanie i redukcja masy muszą odbywać się w jednym     

         urządzeniu. 

         Urządzenie powinno zapewniać turbulentne płukanie skratek w zbiorniku płuczki.  

         Lej zrzutowy wyposażony w rękaw foliowy, zapewniając w ten sposób hermetyczność całego procesu. 

         Urządzenie powinno posiadać miernik ciśnienia hydrostatycznego uruchamiający płukanie - nie dopuszcza    

         się uruchamiania włącznikiem czasowym. 

         Wykonanie – stal z grupy OH18N9 (ewentualnie V2A lub inny odpowiednik stali odpornych na korozję ).      
         Nie dopuszcza się stosowania materiałów tylko zabezpieczonych antykorozyjnie 

         Do dostarczonych urządzeń należy załączyć: 
         -  kartę katalogową oferowanego urządzenia oraz podać parametry techniczne (moce silników, wydajność ) 
         -  minimum dwa wyniki badań na zawartość związków organicznych w wypłukanym piasku    

            przeprowadzonych w trakcie eksploatacji urządzenia.  

         -  minimum jeden wynik badań na zawartość rozpuszczalnych związków organicznych w  wypłukanych    

            skratkach  przeprowadzonych w trakcie eksploatacji urządzenia.  

 

4.   Termin wykonania zamówienia :  do 31 pażdziernika 2007 r..  

 

5.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 
          O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych a w szczególności:                                                                                                 

5.2. Posiadają doświadczenie z ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie  

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyrażające się tym, że 

wykonali co najmniej jedną dostawę  odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot 

zamówienia  i wartości  co najmniej 80 000,00 PLN. 

  Opis sposobu dokonywania oceny  spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

        Zamawiający dokona oceny spełnienia  warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z                                     

.       ofertą oświadczeń i dokumentów według formuły  spełnia/nie spełnia 

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 
           W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy zobowiązani są  załączyć    
         do oferty następujące dokumenty: 

6.1 oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 (wzór nr 2 do siwz ), 

6.2    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności     

         gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji       

         działalności  gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu    



                 składania ofert,  

6.3   wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o     

         udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,    

          odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia i wartością  co    

          najmniej 80 000,00 PLN, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz     

          załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (Formularz        

          nr 3 ),   

 

      6.4      Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej    

                 składają odpowiednie dokumenty do powyżej określonych zgodnie z przepisami rozporządzenia    

                 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać  
                 zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87,  

                 poz. 605). 

 

6 .A.   W celu potwierdzenia  spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez                   .   

zamawiającego wykonawcy na oferowane urządzenia zobowiązani są załączyć do oferty certyfikat ISO 9001 lub 

równoważny.  

 

6.B. ) Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom winien załączyć do oferty 

wykaz części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

 
Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2, 6.A. są składane w formie oryginału lub kserokopii  

poświadczonej za zgodność z oryginałem (na każdej stronie dokumentu) przez wykonawcę. 
 

  
7.   Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami. 
7.1    Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują     
         pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.  W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków,    

         zawiadomień oraz informacji faksem lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej    
         niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
7.2   Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, upoważniona jest,  w zakresie przedmiotu i    

                 procedury udzielania zamówienia -  mgr inż. Paweł Kawecki  tel. fax  (077) 436 27 30, e-mail:     

                 pjkakkk@interia.pl 

         Godziny w których można uzyskać informacje:  8:00-15:00.  

7.3 Wyjaśnienie treści siwz. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści    

        specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić     
        wyjaśnień, chyba że  prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż    
        6 dni przed  terminem składania ofert.  

        Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał     

        specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza na     

        stronie internetowej na której udostępniona jest specyfikacja. 

 

8.    Wymagania dotyczące wadium – nie pobiera się wadium. 

 

9.     Termin związania ofertą :  30 dni.  

  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

10.        Opis sposobu przygotowywania ofert. 

        10.1.    wymagania podstawowe.  
1)  Wykonawca może złożyć jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. 
2) Oferta winna  być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków  zamówienia publicznego.  

3) Wykonawca składa ofertę na  formularzu oferty stanowiącym wzór nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

4) Dokumenty, stanowiące załączniki do oferty winny być złożone zgodnie z punktem  6 siwz. 

5) Wykonawca sporządza załączniki do oferty zgodnie z wzorami załączonymi do siwz ( nr 2,3 ). 



6) Oferta wraz z załącznikami winna być złożona w formie pisemnej, w przeciwnym wypadku będzie 

nieważna. 

7)    We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 

8) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  

 częściowych i wariantowych. 

         9)         Oferta powinna być napisana czytelnie (trwałą techniką) w języku polskim oraz podpisana przez     

                   osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.  Jeżeli oferta podpisana jest przez     

           pełnomocnika, do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa.  

10)      Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca. 

 
        10.2.  Forma oferty   

1)     Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.  

        2)  Każda kartka oferty i załączniki winny być ponumerowane i spięte. 

3)  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie     

            przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. 

4)        Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub    

           poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzone na      

           podstawie wzorów stanowiących załączniki  do niniejszej specyfikacji powinny być złożone w      

           formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych kopii dokumentów    

           wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę zgodnie z treścią dokumentu    

           określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego pełnomocnictwa.  

5)        Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej  kopii dokumentu    

           wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi    

           uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej    

           prawdziwości w inny sposób. 

 

10.3.   Zakres oferty 
1)        Kompletna oferta musi zawierać: 
           a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru nr 1 załączonego do niniejszej siwz, 

           b) stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika    

           bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do    

           ewidencji działalności gospodarczej,   

           c) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument    

           ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo    

           reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia    

           publicznego, 

           d) dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji, 

           e) Wykaz części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

2)        W odniesieniu do dokumentów zawierających informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w    

            rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien złożyć w ofercie    

            zastrzeżenie, że informacje te nie mogą  być udostępniane. Zastrzeżone informacje, winny stanowić    
            oddzielną część składanej oferty.  Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art.    

          86 ust. 4 pzp. 

 

11.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
11.1   Miejsce oraz termin składania ofert –siedziba Zamawiającego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji                                                   

                                                       Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.  ul. Poniatowskiego 1,  

                                                       48-200 Prudnik,  sekretariat  - do dnia  07 sierpnia 2007 r. do  godziny    

                                                        10:00. 

         1)     Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych  kopertach;  na kopercie należy umieścić 
nazwę i adres  zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy,  napis :  

              „Oferta przetargowa na Wykonanie  ……” 

Nie otwierać przed dniem …. godz…… 

2)  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić  lub wycofać ofertę. Zmiany, 

poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane oferty zawierające zmiany należy 

dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela 

Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 



oferty. Odpowiednio opisaną ofertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem „WYCOFANIE”. 

 

11.2    Miejsce oraz termin otwarcia ofert – siedziba Zamawiającego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

                                                            Jednoosobowa  Spółka Gminy Prudnik z o.o. ul. Poniatowskiego 7,     

                                                            sala konferencyjna,   48-200 Prudnik,   w dniu  07 sierpnia 2007 r.  o    

                                                            godzinie 10:3 0. 

 1)       Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na     

            sfinansowanie zamówienia.  

 2)        W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których    

            dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcy bez otwierania. 

          3)       Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert     

            zawierających  oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury   

            dokonania zmian  zmiany  zostaną dołączone do oferty.  

  4)       W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

            a) stan i ilość kopert zawierających ofertę; 
            b) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

            c) informacje dotyczące całej oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków    

                płatności zawartych w ofertach. 

            Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 

  5)      Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im                             

           niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej.       

  6)   Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 

wniesienie protestu . 

 

12.    Opis sposobu obliczenia ceny : 

 
12.1    Należy podać cenę brutto za  realizację przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 3 siwz,  

           z    wyszczególnionym podatkiem VAT.  Jest to cena ryczałtowa. 

12.2     Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej siwz oraz obejmować wszelkie      

                   koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami    

                   realizacji przedmiotu zamówienia. 

         12.3.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego    

                   zamawiającego zgodnie z przepisami od podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym    

                   wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do   

                   przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z    

                   obowiązującymi przepisami.  

         12.3   Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 88 ustawy pzp oraz omyłki     

                   pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 

         12.4   Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty otrzymania    

                   zawiadomienia, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonanie przez Zamawiającego poprawienie     

                   omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. 

 

13.    Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem      

  znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 
13.1 Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej specyfikacji, złożone przez 

wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów:                                                                  

najniższa cena 
 

13.2  Sposób oceny ofert: 

       Oferta  posiadająca najniższą cenę zostanie uznana za  najkorzystniejszą. 
             Pozostałe oferty zostaną ocenione w następujący sposób 

  

                                   cena oferowana  najniższa 

   C =     -----------------------------------   x 100     

                     cena badanej oferty  

   

                    Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 



14.    Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia       

  umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
  

14.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni   

         od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu    

         związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a ustawy pzp.  

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie pobiera się zabezpieczenia     

        należytego wykonania umowy. 

 

16.   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie    
        zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od    

        wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 
16.1  Zgodnie z projektem umowy załączonym do specyfikacji – załącznik nr 1. 

  

17.   Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o     
        udzielenie zamówienia.  

Stosuje się przepisy dotyczące protestu określone w Dziale  VI  Środki Ochrony prawnej – ustawy Prawo   

zamówień publicznych.   

 

18.   Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie     

        dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

19.  Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający    
       przewiduje zawarcie umowy ramowej.  Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy    

       ramowej. 

 

20.  Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 
7 pzp lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności , po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli 

zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zamówień. 
  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 pzp lub art. 134 ust. 6 pkt 3. 

 

21.  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać     
oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert wariantowych.  

 

22.   Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza     

        porozumiewanie się droga elektroniczną.  
Poczta elektroniczna:    e-mail: zwikprudnik@poczta.onet.pl   

 

23.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między    

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

24.   Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji    
 elektronicznej.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Wzory formularzy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Wzór Nr 1 

 

......................................................................... 
                 Nazwa i adres oferenta                                                                                     
 
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 
 

pod Nr KRS : ......................................................... 
lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej 
 

pod Nr .............................  z dnia ......................... 
 

 
 

  

                                                                                Zakład Wodociągów i Kanalizacji                       

                                                                               Jednoosobowa  Spółka Gminy Prudnik z o.o.     

                                                                           ul. Poniatowskiego 1 

                                                                               48-200 Prudnik 

 
 

 

O F E R T A 
 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Dostawę i montaż urządzeń do płukania piasku i skratek w miejskiej oczyszczalni 
ścieków w Prudniku„ w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
1.   Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym    
      Specyfikacją istotnych warunków zamówienia za łączną cenę:..........................zł   

słownie ................................................................................................................................zł 
w tym podatek VAT .....% .................. zł, słownie ..................................................................zł  

 
2.   Oświadczamy, że zamówienie  wykonamy w terminie  do 31 października 2007 r. 
 
3.   Oświadczamy, że na dostarczone urządzenia udzielimy trzyletniej gwarancji. 
       
4.   Oświadczamy, że przyjmujemy warunki płatności podane w projekcie umowy: płatność    
      jednorazowa po wykonaniu i  odbiorze przedmiotu umowy, faktura płatna w terminie 30 dni od    
      otrzymania przez Zamawiającego.  
 
6.   Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą przez cały czas wskazany w Specyfikacji    
      istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert. 
 
 
 

Podpis …………………………………………….. 

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 

Data: ………………………………………………. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Wzór nr 2 
 
 

Oświadczenie oferenta 
 
 
Oświadczamy, że  
1. Posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności 

określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy  potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia. 
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ustawy z 

dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 

Podpis …………………………………………….. 

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 

Data: ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Wzór nr 3 
 

 
 

Wykaz wykonanych dostaw o podobnym charakterze wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed 

dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

 
 
Lp. Zamawiający Przedmiot dostawy Data wykonania Wartość brutto 
1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

 
 

Prosimy tutaj dołączyć dostępne dokumenty potwierdzające, że wymienione  dostawy zostały 

wykonane należycie. 

 

 

Podpis …………………………………………….. 

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 
Data: ……………………………………………… 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

III.  Załączniki 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik nr 1 – projekt umowy 

U M O W A     Nr  …./2007 
 

W dniu  .....2007 r. w Prudniku pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji 
Jednoosobowa  Spółka Gminy Prudnik z o.o., mającym siedzibę w Prudniku,  ul. Poniatowskiego 
1, zwanym dalej w tekście "Kupującym" reprezentowanym  przez: 
Dyrektora - Zbigniewa Ziołę 
a …………., wpisanym  do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …..,   zwanym w dalszej części 
"Sprzedawcą" reprezentowanym przez: ………….  
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
 
Kupujący zamawia a Sprzedawca zobowiązuje się do  dostarczenia i zamontowania Kupującemu 
urządzeń do płukania piasku i skratek w miejskiej oczyszczalni ścieków w Prudniku  
 

§ 2 
1.   Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia i zmontowania  przedmiotu dostawy  w terminie     
      do 31 października 2007 r.     
2.   Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: 
      a)  oferta Sprzedawcy. 
      b)  zawiadomienie o wyborze oferty przez Kupującego. 
      c) dostarczona Sprzedawcy przez Kupującego specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
 

§ 3 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy  Kupujący zapłaci  Sprzedawcy wynagrodzenie  ryczałtowe w 
wysokości   …  zł brutto, słownie:  …… zł  ../100,   w tym   wartość netto … zł,  podatek  VAT 
.. %,  …. zł .  

2. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT i posługuje się Nr NIP  …………….. 
3. Kupujący jest płatnikiem podatku VAT  i posługuje się Nr NIP ……... 
4. Sprzedawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia. Termin  gwarancji wynosi 3 lata, licząc 

od dnia dostarczenia i zamontowania urządzeń.  
 

§ 4 
 
Funkcję koordynatora ze strony Kupującego  pełnić będzie …... 
 

§ 5 
 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy na 
podstawie faktury końcowej. 

2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty należności  w ciągu 30 dni od daty otrzymania  faktury w 
formie przelewu na konto Sprzedawcy w ….. 

3. Płatnikiem jest  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa  Spółka Gminy Prudnik z o.o.,  
      ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik. 
 

§ 6 
 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2.   Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 



      Sprzedawca zapłaci  Kupującemu kary umowne z następujących tytułów i w podanych   
      wysokościach: 
      a/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od kupującego w wysokości 10%     
      wynagrodzenia umownego,  
      b/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wynagrodzenia     
      umownego za każdy dzień zwłoki, 
 
3.   Kupujący zapłaci  Sprzedawcy odsetki za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości ustawowej. 

 
§ 7 

 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod     
      rygorem  nieważności. 
2.   Niedpouszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie    
      do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Kupującego.  
   

§ 8 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy ustawy  Prawo  
zamówień publicznych i kodeksu  cywilnego. 

 
§ 9 

 
Ewentualne spory wynikłe przy wykonaniu umowy będą rozstrzygane przez Sądy  Powszechne. 
    

§ 10 
 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa  egzemplarze dla  
Kupującego i jeden egzemplarz dla Sprzedawcy. 
 
 
                      Kupujący                                                     Sprzedawca 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Załącznik nr 2 – Rzut poziomy hali krat, przekrój poprzeczny hali krat, przekrój    
                            pionowy  komory piaskowej. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


