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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA 
( SIWZ ) 

DLA 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN.: 

• 	
„Dostawa nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej, modulow radiowych, 
irubunkow, przedluiek i odkupienie zdemontowanych wodomierzy DN 15, 
DN 20 oraz regeneracja i legalizacja uiywanych wodomierzy ( tzn. takich 

ktorych cecha legalizacyjna stracila waino§e) o pozostalych grednicach 
na potrzeby MPWiK w Zduiiskiej Woli Sp. z 0.0. 

przeprowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamowien 

Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji w Zdunskiej Woli 

Spolka z 0.0. 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: 08/2014 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

„Dostawe nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej, modulOw radiowych, 
§rubunkow, przedluiek i odkupienie zdemontowanych wodomierzy DN 15, 
DN 20 oraz regenerack i legalizacjg uiywanych wodomierzy ( tzn. takich 

ktorych cecha legalizacyjna stracila wainoie) o pozostalych §rednicach 
na potrzeby MPWiK w Zdutiskiej Woli Sp. z 0.0. 

I. Nazwa i adres Zamawiajqcego 

MiejsIde Przedsichiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Zduaiskiej Woli SpOlka z 0.0. 
ul. KrOlewska 15, 98-220 Zdunska Wola, woj. lodzkie 
Tel. 43 823-31-97 wew. 38, fax 43 823 24 06, e-mail: mpwik@mpwikzdw.com.pl  
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Lodzi-rodmieAcia w Lodzi, XX Wydzial 

• 	Krajowego Rejestru Skdowego pod numerem 0000128732 
NIP 829-000-76-57 Regon 730335959 

II. Tryb udzielenia zamowienia 
Przetarg nieograniczony 
Postcpowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamowien Miejslciego 
Przedsiqbiorstwa Wodoci4gow i Kanalizacji w Zdunskiej Woli SpOlka z 0.0. dostgpnym 
na stronie intemetowej SpOlki : vvww.mpwilczdw.com.pl   

Przedmiot zamOwienia 

Przedmiotem zamowienia jest: 
1. Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej w iloAci lacznej 3167 sztuk 

0 

w tym : 
wodomierzy 0 15 - 300 szt. 
wodomierzy 0 20 -2800 szt. 
wodomierzy 025 -20 szt. 
wodomierzy 0 32 -20 szt. 
wodomierzy 040 -20 szt. 
wodomierzy 0 50 -5 szt. 
wodomierzy 0 80 -2 szt. 

2. Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej przystosowanych do 
wspOlpracy z systemem zdalnego odczytu wraz z modulami radiowymi firmy ITRON w ilogci 
- wodomierz FLODIS 020, Qn=2,5 m3/h - 30szt. 
- wodomierz FLODIS 025 - 10 szt. 
- wodomierz FLODIS 032 - 1 szt. 
- wodomierz FLOSTAR-M 040 - 1 szt. 
- wodomierz FLOSTAR-M 050 - 1 szt. 
- wodomierz FLOSTAR-M 080 - lszt. 
- wodomierz FLOSTAR-M 0100 — 1 s z t . 
- modul radiowy ANYQUEST -42 szt. 



Wszystkie dostarczane wodomierze muszq spelniak nastgpujqce wymagania: 
- maksymalna temperatura robocza do wody zimnej 30 °C, 
- maksymalne ci§nienie robocze do 1,6 MPa 
-korpusy wodomierzy the moga . by6 wykonane z tworzywa sztucznego 
-posiadae aktualne zatwierdzenia typu GUM lub EWG obowikzuja_ce na terenie UE lub 
cechc legalizacyjnq_ oraz Atest Higieniczny PZH 

- zabezpieczenia dodatkowe: 
a) zabezpieczenie przed zewnctrznym polem magnetycznym, 
b) odpomoga na zaparowanie liczydla — liczydlo hermetyczne, 
c) legalizacja wykonana w roku dostawy 
d) numer fabryczny wodomierza musi bye tiwale umieszczony na tarczy liczydla lub na 

obudowie 
e)zabezpieczenie wodomierza przed gromadzeniem sic osadow i zanieczyszczeft 

utrudniajacych jego odczyt poprzez zanurzenie bcbenkow liczydla w specja1nej cieczy np. 
glicerynie 

f) gwarancja — 5 lat 
Wymagania dodatkowe dla wodomierzy o §r. 15 120 mm wymienionych w punkcie 
- typ wodomierza JS ( jednostrumiertiowe, suchobieZne ) 
-parametry metrologiczne zgodne z klas4 metro1ogiczn4 B-H ( w zabudowie poziomej), A-V 

(w zabudowie pionowej), 
- liczydlo wodomierza— 8 bebenkowe z centralnym wskazinikiem wskazaii umo2liwiajgcym 

obserwacjc progu rozruchu, 
Wymagania dodatkowe dla wodomierzy o it-. 25, 32, 40 mm wymienionych w punkcie 

- typ wodomierza JS ( jednostrumieniowe, suchobieZne ) 
- parametry metrologiczne wg MID the gorsze niZ R100 — H, R50 - V 
Wymagania dodatkowe dla wodomierzy o r. 50 i 80 mm vvymienionych w punkcie IH.1: 
- typ wodomierza — grubowe z poziom4osi4 wirnika 
- parametry metrologiczne wg MID the gorsze ni2 R100 

Zamawiajacy informuje, Ze posiada system zdalnego odczytu wodomierzy drop .  radiowa_ 
Firmy ITRON. Zaproponowane przez Dostawcc wodomierze, moduly radiowe muszk bye 
zgodne i w pelni kompatybilne z posiadanym systemem, zapewniaj4c bezawaryjnkpracc 
3. Dostawa przed1u2ek do wodomierzy: 

020 w ilogci: L-30 - 50 szt. 
• 	 L-60 - 50 szt. 

4. Dostawa grubunkow wraz z uszczelkami w iloici Iqcznej 405 kpl. ( tj. 810 szt. ): 
O 15- 50 kpl. (100 szt. ) 
020- 300 kpl.( 600 szt. ) 
0 25 - 20 kpl. (40 szt. ) 
O32 - 20 kpl. (40 szt 
0 40 - 15 kpl. ( 30 szt. ) 

Dostarczone Arubunki muszq: 
-posiadat otwer w nakrctce z moiliwokia zaplombowania wodomierza 
-cechowae sic trwalogciq dzialania 
-posiadae wlagciwe atesty higieniczne 
-bye objcte co najmniej dwuletnia gwarancja 
5. Odkupienie zdemontowanych wodomierzy DN 15 i DN 20 w ilogci okolo 3100 szt 

bez wzglcdu na producenta i stan techniczny po ich demonta2u 
6. regeneracja i legalizacja uiywanych wodomierzy w ilogci 193szt. 

wedlug Zatqcznika nr 1 (poz.23-31) dolqczonego do Formularza ofertowego 



Zamowienie naleiy traktowae jako calok. 
Zamawiajqcy nie dopuszcza skiadania ofert czciciowych. 
Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. 
Zamawiajqcy nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

IV. Termin realizacji zam6wienia 

Dostawa wodomierzy, §rubunkow, przedlutek realizowana bcdzie partiami sukcesywnie w 
zaletnoAci od potrzeb Zamawiajgcego, transportem Dostawcy i na jego koszt, katdorazowo 
w terminie the dhdszym nit 3 dth robocze od daty zgloszenia pisenmego (faksem) lub 
telefonicznego w miejsca wskazane przez Zatnawiajkcego. Dostawa obejmuje rowniet 
roziadunek i przeniesienie przedmiotu dostawy na miejsce wskazane przez Zamawiajkcego. 
Zamawiajkcy przewiduje realizacje zamowienia w 8-12 dostawach. 
Termin konania re. enerac'i / les alizacq Sowierzon ch " an ch wodomie b- dzie 
wynosil : the dlutej nit 4 tygodnie.  
Podane ilogci wodomierzy, Arubunkow, przedlutek, modulaw sk szacunkowym 
zapotrzebowaniem Zamawiaja_cego. 
Zamawiajkcy zastrzega sobie prawo do zakupu wickszej lub mniejszej i1oci towarow przy 

1111 	zachowaniu przez Dostawce niezmienionej z tego powodu ceny. Z powodu zakupu mniejszej 
ilogci towarow, wykonawcy the przysluguje prawo do odwolania. 
Rozliczenia pomigdzy Dostawck a Zamawiajkcym dokonywane bqdk na podstawie faktycznie 
zakupionego przez Zamawiajkcego asortymentu. 

V. Spos6b obliczania ceny oferty 

1. Dostawca zobowikzany jest do wypelnienia Zal. Nr 1- wyliczenie wartoAci zamowienia i 
Zak. Nr 2— Formularz ofertowy 

2. Ceng nalety podaa w zlotych polskich (PLN) wedlug zalkczonego Zalkcznika nr 1 
3. Dostawca okregli cenc calkowitk oferty dla przedrniotu zamOwienia, podajzic jk w zapisie 

liczbowym i slownym z zalkczonym Formularzu ofertowym. 
4. Cenc oferty stanowi suma wartoSci wszystldch jej elementow, zawierajkca wszystkie 

koszty niezbcdne do wykonania zamowienia ikcznie z kosztami transportu. 
5. Ceny jednostkowe brutto okreglone przez Dostawcc w ofercie nie bedk zmieniane w toku 

realizacji przedmiotu zamowienia i the bcdkpodlegaly wa1oryzacji za wyjktkiem 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

• 
VI. Kryteria oceny ofert 

1. Zatnawiajkcy oceni i porawna jedynie te oferty, ktore zostank zlotone przez Dostawcow 
the vvykluczonych przez Zamawiajkcego z niniejszego postcpowania i nie zostang 
odrzucone przez Zamawiajkcego. 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
1) CENA — waga 100% 
2) Oferta najkorzystniejsza spogrOd ofert the odrzuconych otrzyma 100 punktow. 

Pozostale proporcjonalnie mniej, wedlug form*: 
NajniZsza oferowana cena 

Wartok punktowa —  	x 100% 
Cena z oferty badanej 

3) Zamawiajkcy bcdzie wyliczal wartoge punktowk do dwoch miejsc po przecinku 
4) Niniejsze zamowienie zostanie udzielone temu Dostawcy, ktorego oferta uzyska 

najwy2szq liczbc punktow. 



3. W toku oceny ofert Zamawikjqcy mo2e 2kda.6 od Dostawcy pisemnych wyjagnien 
dotyczqcych tregci zloZonej oferty. 

4. Zamawiajqcy przyzna zamowienie Dostawcy, ktorego oferta odpowiada zasadom i 
wymogom okreilonym w specyfikacji przetargowej, zawiera najnitszq cene brutto, 
uzyskala najwickszq liczbg punkt6w oraz zostala uznana za najkorzystniejszq. 

5. JeZeli vvybor oferty najkorzystniejszej nie bcdzie mo..liwy z uwagi na fakt, iz dwOch lub 
wiccej Dostawcow zloZylo oferty o takiej samej cenie, Zamawiajkcy wezwie Dostawcow 
do z1o2enia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez niego terminie. 

6. Dostawcy skladajkc oferty dodatkowe the mom zaoferowa6 cen wy2szych nit zaoferowane 
w zloZonych ofertach. 

7. Jeteli wybrany Dostawca odm6wi podpisania um.owy Zamawiajkcy mo2e dokong 
ponownego wyboru oferty spogrod the odrzuconych ofert, wylkcznie na podstawie 
kryteriOw oceny ofert olcreglonych w nirdejszej specyfikacji istotnych warunkow 
zamOwienia. 

VII. Informacja na temat moiliwoici skiadania oferty wspolnej przez dwa lub wigcej 
podmiotow oraz uezestnictwa podwykonawcow 

• 	1. Dostawcy mogk wspolnie ubiega6 sic o udzielenie zamowienia na warunkach 
okre§lonych w art. 12 Regulaminu Udzielania Zamowien MPWiK w Zdutiskiej Woli 
Sp. z o.o. tj.: 
1) Dostawcy wspolnie ubiegajkcy sic o zamowienie obowikzani s ustanowia 

pelnomocnika do reprezentowania ich w postcpowaniu o udzielenie zamowienia albo 
reprezentowania w postcpowaniu i zawarcia tunowy w sprawie zamowienia 
publicznego. Do oferty nalety dolkczy6 pelnomocnictwo skutecznie udzielone przez 
Dostawcow wspolnie ubiegajkcych sic o zamOwienie, okreglajkce zakres 
umocowania. Zaleca sic, aby Pelnomocnikiem byl jeden z DostawcOw wspolnie 
ubiegajkcych sic o udzielenie zamowienia. 

2) Wszelka korespondencja prowadzona beclzie vvyikcznie z Pelnomocnikiem. 
3) Oferta musi by6 podpisana w taki sposob, by prawnie zobowikzywala wszystkich 

dostawcow wystcpujkcych wspOlnie. 
2. Dostawcy wspOlnie ubiegajkcy sic o udzielenie zamowienia, w przypadku wyboru 

ztoZonej przez nich oferty, ponoszk solidarnq odpowiedzialnoge za wykonanie umowy 
oraz za wrdesienie zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, je2e1i jest wymagane. 

3. W przypadlcu wyboru oferty zioZonej przez Dostawcaw wspolnie ubiegajkcych sic o 
udzielenie zamowienia, Zamawiajkcy przed zawarciem umowy w sprawie zamOwienia 
publicznego ( po ostatecznym rozstrzygnicciu ewentualnych pro cedur odwolawczych ) 
za2kda przedloZenia potwierdzonej kopii umowy regulujkcej wspolprace tych 
Dostawcow (np. umowa konsorcjum, umowa spolki cywilnej itp.), zawierajkck w swojej 
tregci nastcpujkce postanowienia: 
1) okreAlenie celu gospodarczego, 
2) okreglenie, ktOry z podmiotow jest upowa±niony do wystcpowania w imieniu 

pozostalych przy realizacji w/w zamOwienia, 
3) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmujkcego okres realizacji przedmiotu 

zamowienia, 
4) zakaz zmian w umowie w zakresie celu gospodarczego oraz solidarnej 

odpowiedzialnoki uczestnikOw konsorcjum w okresie realizacji przedmiotu 
zamowienia, 



VIII. Warunki udzialu w postvpowaniu 

1. 0 udzielenie niniejszego zamowienia mogk ubiegao sic Dostawcy, ktorzy spehriajk 
warunki, dotyczkce: 
- posiadania uprawnien do wykonywania okreAlonej dzialalnoki lub czynnoki, jeteli 
przepisy prawa nakladajkobowikzek ich posialania, 

- posiadania wiedzy i dogwiadczenia, 
- dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamowienia, 
- sytuacji ekonomicznej i fmansowej, 
- nie podleganiu wykluczeniu z postcpowania na podstawie punktu )0( niniejszej specyfikacji 
2. Dostawcy, ktorzy the wykatk spelnienia warunkow udzialu w postcpowaniu podlegae 

bcdk wykluczeniu z udzialu w postcpowaniu. Ofertc Dostawcy wykluczonego 
uznaje sic za odrzuconk. 

3. Ocena spelnienia warunkow udzialu w postcpowaniu dokonywana bcdzie w oparciu o 
dokumenty zlotone przez Dostawcc w niniejszym postcpowaniu metodk warunku 
granicznego — spelnia / the spelnia 

• 	IX. Dokumenty bezwzglednie wymagane (brak ktoregokolwiek z ponitszych 
dokumentow spowoduje odrzucenie oferty) 

- wypelniony zalk_cznik nr 1 — wyliczenie wartoki zamOwienia 
- wypelniony i podpisany formularz ofertowy — zalkcznik nr 2 
- ogwiadczenie Dostawcy o spelnieniu warunkow udzialu w postcpowaniu — zalkcznik nr 3 
- ogwiadczenie Dostawcy o braku podstaw do wykluczenia z postcpowania — zalkcznik nr 4 
- aktualny odpis z wlakiwego rejestru albo aktualne zawiadczenie o wpisie do ewidencji 
dzialalnoki gospodarczej lub aktualnkinformacjc z Centralnej Ewidencji Informacji o 
Dzialalnoki Gospodarczej wystawione nie wczegniej ni2 6 miesiccy przed uplywem 
terminu skladania ofert, 

- karty katalogowe producenta wodomierzy potwierdzajkce dane metrologiczne wodomierzy 
oraz wymagania szczegOlowe okre§lone w niniejszej specyfikacji 

- atest z Paristwowego Zakladu Higieny w Warszawie dopuszczajkcy wyrob do 
stosowania w kontakcie z woda pitnk, 

- zagwiadczenie, 2e wyroby posiadajkdopuszczenie Glovvnego Urzcdu Miar i 
spelniajq, wymagania norm PN-ISO 4064-1, 

- za§wiadczenie z wlakiwego urzcdu skarbowego wystawione the wczeAniej nit 3 miesikce 
przed wyznaczonym terminem do sklaclania ofert stwierdzajkce, te Dostawca the 
zalega z oplacaniem podatkow lub uzyskal przewidziankprawem zgodc na zwolnienie, 
odroczenie, rozlotenie na raty zaleglych platnoki lub wstrzymanie w caloki wykonania 
decyzji organu podatkowego, 

- zawiadczenie z wlakiwego Zakladu Ubezpieczen Spolecznych wystawione the wczegniej 
nit 3 miesiace przed wyznaczonym terminem do skladania ofert stwierdzajkce, ze Dostawca 
the zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne bkdi uzyskal 
przewidziang prawem zgodc na zwolnienie, odroczenie, rozioZenie na raty zaleglych 
piatnogci lub wstrzymanie w caloki wykonania decyzji organu, 

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnoki cywilnej w zakresie prowadzonej 
dzialalnoki — wymagana kserokopia polisy OC w wysokoki co najrrmiej 50.000 zlotych 

Jeteli Wykonawca ma siedzibc lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedklada: 

a) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibc lub miejsce zamieszkania 
potwierdzajkey, te: 



nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlogci — wystawiony nie wczegniej 
nit 6 miesiccy przed uplywem terminu skladania vvnioskow o dopuszczenie do udzialu 

w postcpowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert 
the zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoteczne i 
zdrowotne albo 2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlotenie 
na raty zaleglych platnoki lub wstrzymanie w calogci wykonania decyzji wlakiwego 
organu wystawiony nie wczegniej nit 3 miesiq_ce przed uplywem terminu skladania 
wnioskOw o dopuszczenie do udzialu w postcpowaniu o udzielenie zamowienia albo 
skladania ofert 
the orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sic o zamOwienie - wystawiony the 
wczegniej nit 6 miesiccy przed uplywem terminu skladania wthoskow o dopuszczenie 
do udziatu w postcpowaniu o udzielenie zamOwienia albo skladania ofert 

Dostawca mote potegaa na wiedzy i dogwiadczeniu, potencja1e technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolnogciach finansowych innych podmiotow, 
niezaletnie od charakteru prawnego Ikczkcych go z nimi stosunkow. Dostawca w takiej 
sytuacji zobowigzany jest udowodnie Zamawiajqcemu, it bcdzie dysponowal zasobami  

niezbcdnymi do realizacji zamowienia w szczegolnogci przedstawiajqc w tym celu pisemne 

•
zobowiazathe tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbcdnych zasobOw na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia. Jaen podmioty z ktorych zasobOw 
Dostawca bgdzie korzystal bcds1 braly udzial w realizacji czvici zamowienia, 
Zamawiajqcy iqda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow oiwiadczenia o 
braku podstaw do wykluczenia. 

UWAGA 
1. Oferty bez wymaganych w/w dokumentOw lub z dokumentami zlotonymi w niewlagciwej 

formie bcdft odrzucone bez poddawania ocenie. 
2. W przypadku wspolnego ubiegania sic o udzielenie niniejszego zamowienia dwOch lub 

wiccej Dostawcow w ofercie musza, bya zlotone przedmiotowe dokumenty dla katdego z 
nich 

a) vvyjgtek stanowi Zal. Nr 3 - Ogwiadczenie Dostawcy o spelnieniu warunkow udziatu w 
postepowaniu - w tym przypadku mote bya zlotone ogwiadczenie przez katdego z 
Dostawcow — jegli katdy z nich spehtia wszystkie warunld samodzielnie, albo mote by6 
zlotone wspOlnie, lecz w takim przypadku ogwiadczenie musi bya z1o2one i podpisane 
przez pelnomocnika lub przez osoby reprezentuja,ce wszystkich Dostawcow 

• 
X. Sposob przygotowania oferty 

1. Forma oferty: 
- Pisemna pod rygorem niewatnogci w jczyku polskim. 
- Ofertc stanowi drulc „Formularz ofertowy" z zalkcznikami i wymaganymi 

dokumentami. 
- Oferent zobowivany jest przedstavvia ofettc zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
przetargowej. 

- Wymagane jest, aby wszystlde strony oferty byty kolejno ponumerowane. 
- Zlotenie przez oferenta wiccej nit jednej oferty lub oferty zawierajkcej rozwiqzania 

alternatywne spowoduje jej odrzucenie. 
Osoby wskazane w dokumencie upowaZniajqcym do wystcpowania w obrocie prawnym lub 

posiadajace pelnomocnictwo musza, zlotya podpisy na: 
- wszystkich stronach oferty, 
- zatqcznikach oraz w miejscach, w ktOrych Dostawca naniost zmiany. 

W przypadku gdy Dostawcc reprezentuje pelnomocnik, do oferty musi by6 dolapzone 



pelnomocnictwo posiadajkce zakres i podpisane przez osoby reprezentujkce Dostawcc. 
W przypadku z1o2enia kserokopii, pelnomocnictwo musi bye potwierdzone za zgodnoge z 
oryginalem przez osoby udzielajkce pelnomocnictwa. 
2. Forma dokument6w: 
Wymagane dokumenty na1e2y przedstawie w fonnie oryginalow lub kserokopii. 
Dokumenty zlo2one w formie oryginalOw muszk bye parafowane przez jednk z osob 
podpisujkcych ofertc. 
Dokumenty zlo2one w formie kserokopii muszk by opatrzone klauzulk „ZA ZGODNO Z 
ORYGINALEM" i pogwiadczone za zgodnogo z oryginalem przez Dostawcc. 
Zamawiajkcy za2kda przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 
wylkcznie wtedy, gdy przedstawiona przez Dostawcc kserokopia doktunentu jest nieczytelna 
lub budzi watpliwoki co do jej prawdziwoici, a Zamawiajkcy nie mo2e sprawdzie jej 
prawidlowogci w inny sposOb. 
Dostawcy ponoszkwszelkie koszty zwikzane z przygotowaniem i z1o2eniem oferty. 

XI. Sposob udzielania wyjainieit oraz porozumiewania sic z Dostawcami 

1. Ogwiadczenia i dokumenty oraz wszelkie informacje Zamawiajkcy i Dostawcy przekazujk 
na bie2kco, pisemnie, faksem lub drogk elektronicznk we wszystkie dni robocze od 
poniedzialku do piktku w godzinach od 7.00 do 15.00 

2. Je2e1i zamawiajkcy lub Dostawca przekazujk ogwiadczenia, dokumenty oraz informacje 
faksem lub drogk elektronicznk, kaZda ze stron na 24danie drugiej niezvvlocznie 
potvvierdza fakt ich otrzymania. 

3. Aches na jaki nale2y przekazywaa korespondencjc do Zamawiajgcego: 
MPWilC w Zduriskiej Woli Sp. z o.o., 98-220 Zduriska Wola, ul. Krollewska 15 
fax: 43 823 24 06, e-mail: mpwik@mpwikzdw.com.pl  

4. Dostawca mo2e zwrocie sic do Zamawiajkcego o wyjagnienie tregci SIWZ. Zamawiajkcy 
niezwlocznie udzieli wyjagnien, je2e1i progba o wyjagnienie wplynie do Zamawiajkcego 
do 6 dni przed terminem otwarcia ofert tj. do dnia 21 marca 2014 r. do godz. 15.00 

5. Trek zapytan Dostawcy (bez ujawniania 2rodla) i odpowiedzi Zamawiajkcego bgdk 
zamieszczane na stronie internetowej Zamawiajkcego: www.mpwikzdw.com.pl   
w zwikzku z povvytszym zaleca sic gledzie zmiany na w/w stronie intemetowej. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamavviajkcy mo2e przed uplywem terminu skladania ofert 
zmienie trek specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Dokonank zmianc specyfikacji 
Zamawiajkcy zamieszcza na stronie intemetowej oraz przekazuje niezwloczine wszystkim 

• 	Wykonawcom, ktorym przekazano specyfikacjc istotnych warunkOw zamOwienia. 
7. Je2eli w wyniku zmiany tregci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia 

nieprowadzkcej do zmiany tregci ogloszenia o zamOwieniu jest niezbcdny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiajkcy przedfu2a termin skladania ofert 
i informuje o tym wykonawcow, kterym przekazano specyfikacjc istotnych wamnkow 
zamovvienia, oraz zamieszcza informacjc na stronie internetowej. 

8. Przedstawicielem Zamawiajkcego uprawrtionym do bezpogredniego kontaktowania sic z 
Dostawcami w dni robocze w godz. 7.00 — 15.00 jest : 
Jerzy Kubiak - z-ca kierownika dzialu technicznego i sieci wodociggowo-kanalizacyjnej 
tel. 43-823-31-97 wew. 38, e-mail: jerzyk@mpwikzdw.com.pl  

XII. Miejsce i termin skladania ofert 

1. Ofertc na1e2y z1o2ye do dnia 26 marca 2014 r. do godz. 10.00 w sekretariacie 
Miejskiego Przedsicbiorstwa Wodocikgow i Kanalizacji w Zdwiskiej Woli Sp. z 0.0. 
ul. Krolewska 15, 98-220 Zdunska Wola — pokoj nr 11, I pictro lub przeslad pocztk w 
powy2szym terminie w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie z dopiskiem: 



„ OFERTA — DOSTAWA WODOMIERZY” 
Nie otwierae przed dniem 26.03.2014r„ do godz. 10:15" zaadresowanej na Miejslcie 
Przedsicbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Zdiniskiej Woli Sp. z 0.0. 
ul. Krolewska 15, 98-220 Zduriska Wola 

2. KaZda z1o2ona lub przeslana oferta zostanie opatrzona datk i godzinkjej zio2enia a takze 
liczbk dziennika, pod ktork zostala zarejestrowana. 

3. W przypadku nieprawidlowego zaadresowania lub zamkniccia koperty Zamawiajacy the 
bierze odpowieclzialno§ci za zle skierowanie przesykki i jej przedterminowe otwarcie. 

4. Zamawiajkcy niezwiocznie zawiadamia Wykonawcc o zloZeniu oferty po terminie oraz 
zvvraca ofertc bez otwierania po uplywie terminu przewidzianego na vvniesienie odwolania. 

Zmiany tub wycofanie ziotonej oferty 

1.Skutecznok zmian lub wycofania zloZonej oferty. 
Wykonawca mo2e wprovvadzie zmiany lub wycofae zlo2onk przez siebie ofertc. Zrniany 
lub wycofanie zio2onej oferty sk skuteczne tylko wowczas, gdy zostaly dokonane przed 
uplywem terminu skladania ofert. 

2. Zmiana zio2onej oferty. 

• 	
Zmiany, poprawki Iub modyfikacje zlo2onej oferty muszk bye zlo2one w miejscu 

wedlug zasad obowikzujkcych przy skladaniu oferty. Odpowiedtho opisane koperty 
(paczki) zawierajkce zmiany na1e2y dodatkowo opatrzye dopiskiem "ZMIANA". 
W przypadku zlatenia kilku „ZMIAN" kopertc (paczkg) ka2dej „ZMIANY" na1e2y 
dodatkowo opatrzye napisem 
„7miana nr 	" 

3. Wycofanie zio2onej oferty. 
Wycofanie zio2onej oferty nastcpuje poprzez zlo2enie do Zamawiajkcego pisemnego 
powiadomienia podpisanego przez umocowanego na pigmie przedstawiciela Wykonawcy. 
Wycofanie na1e4 zlo2ye w miejscu i wedlug zasad obowikzujkcych przy skladaniu 
oferty. Odpowiednio opisank kopertc (paczkc) zavvierajkck powiadomienie na1e4 
dodatkowo opatrzye dopiskiem "WYCOFANIE". 

XIV. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastkpi w dniu 26 marca 2014 r. o godz. 10.15 w siedzibie Miejskiego 
Przedsicbiorstwa Wodociqgow i Kanalizacji w Zdufiskiej Woli Sp. z 0.0. 
ul. Krolewska 15, 98-220 Zdunska Wola — pokoj nr 6 ( parter ) 

2. Oferty, ktOre wplynk do Zamawiajkcego w okreglonym termithe zostank otwarte 
komisyjnie. 

3. Otwarcie ofert jest jawne, podczas otwarcia ofert podaje sic nazwy ( firmy) oraz adresy 
Dostawcow, a take informacje dotyczace ceny oferty. Informacje zostank odnotowane w 
protokole postcpowania przetargowego. 

4. Na pisemny wniosek Wykonawc6w, Ictorzy the byli obecni przy otwarciu ofert, 
Zamawiajkcy przekazuje im niezwlocznie informacje, o ktorych mowa powy2ej. 

5. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert the bcdkotwierane koperty (paczki) zawierajkce 
oferty, ktorych dotyczy „WYCOFANIE". Takie oferty zostank odeslane Wykonawcom 
bez otwierania. 

6. Koperty (paczki) oznakowane dopisidem „ZMIANA" zostank otwarte przed otwarciem 
kopert (paczek) zawierajkcych oferty, ktorych dotyczkte zmiany. Po stwierdzeniu 
poprawno§ci procedury dokonania zmian, zmiany zostank dolkczone do oferty. 

7. Badanie ofert odbywa sic na posiedzeniu niejawnym komisji przetargowej. 
8. W toku badania ofert komisja sprawdza oferty pod kktem zaistnienia przeslanek do 

odrzucenia oferty bad2 wykluczenia Dostawcy z postcpowania. 



9. Komisja dokonuje vvyboru oferty spo§rOd ofert nie odrzuconych. 

XV. Termin zwigzania z ofertq 

Dostawca pozostaje zwiazany z ofertaprzez okres 30 dni. Bieg terminu zwiazania z oferta 
rozpoczyna sic wraz z uplywem terminu skladania ofert. 
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed uplywem terminu zwiazania 
oferta, Zamawiajacy zastrzega sobie moZliwok, jednorazowego zwrOcenia sic do 
WykonawcOw o wyraienie zgody na przedluZethe tego terminu o oznaczony okres, the 
dluZszy jednak niZ 30 dni. 

XVI. Oferta z raktco nisi% ceng 

1. Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera raZaco niska cenc w stosunku do 
przedmiotu zam6wienia, zwraca sic w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w 
okreglonym terminie wyjagnien dotyczacych elementow oferty majacych wptyw na 
wysokoga ceny. NiezioZenie wyjagnien w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego 
spowoduje odrzucenie oferty. 

•
2. Zarnawiajacy, oceniajac wyjagnienia, weimie pod uwagg obielctywne czynniki, 

w szczegolnoki oszczcdnoge metody wykonania zamovvienia, wybrane rozwiazania 
techniczne, wyjatkowo sprzyjajace warmiki wykonywania zamowienia dostcpne dla 
Dostawcy oraz wptyw pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrcbnych przepisOw. 

3. Zamawiajacy odrzuca ofertc Dostawcy, ktory the zlotyl wyjagnien lub jeZeli dokonana 
ocena wyjagnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, Ze oferta zawiera raZaco 
niska cenc w stosunku do przedmiotu zamowienia. 

Uzupelnienie oferty 

Zamawiajacy wezwie Dostawcow, ktorzy w wyznaczonym terminie the zloZyli ogvviadczeri i 
dokumentow potwierdzajacych spelnienie warunkOw udzialu w postcpowaniu lub ktorzy 
zlotyli dokumenty zawierajace bledy, do ich uzupelthenia w wyznaczonym terminie, chyba 
te mimo ich uzupelnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne bytoby 
uniewaZnienie postcpowania. Ogwiadczenia lub dokumenty powinny potwierdza6 spelnianie 
przez Dostawcc warunkow udziatu w postcpowaniu the poiniej niz w dniu wyznaczonym 
przez Zamawiajacego jako termin uzupetnienia ogwiadczen lub dokumentow. 

• 
Tryb oceny ofert 

1. Wyjagnienia tregci ofert i poprawianie oczyvvistych omylek. 
1) W toku badania i oceny ofert zamawiajacy rno2e Zada6 od Dostawcow wyjagnien 

dotyczacych tregci zloZonych ofert. 
2) Niedopuszczatne jest prowadzenie migdzy Zamawiajacym a Dostawca negocjacji 

dotyczacych ztoZonej oferty oraz, z zastrzeZeniem art. 56 pkt. 2 Regulaminu Udzielania 
Zamowieri MPWiK w Zdunskiej Woli Sp. z o.o., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w 
jej treki. 

2. Sprawdzanie wiarygodno§ci ofert. 
1) Zamavviajqcy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnoki 

przedstawionych przez Dostawcow dokumentow, ogwiadczen, wykazow, danych i 
informacji. 

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie sprawdzania ofert, 2e 
zloZenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji — oferta zostanie przez 
Zamawiajacego odrzucona na podstawie art. 58 pkt. 3 Regutaminu. 



3) Przedstawienie przez Dostawce informacji nieprawdziwych majkcych wplyw na 
wynik postcpowania o udzielenie niniejszego zamowienia skutkowaa bcdzie 
vvykluczeniem Dostawcy z prowadzonego postepowania, zgodnie z art. 13 
Regulaminu, nieza1e2nie od innych skutkow przewidzianych prawem. 

XIX. Odrzucenie oferty 

1. Zatnawiajkcy odrzuci oferte Dostawcy jeteli zaistnieje ktorykolwiek z przypadkow 
okre§lonych w art. 58 ust.1 oraz w art. 59 pkt.3 Regulaminu. 

2. Zarnawiajkcy niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia 
DostawcOw, ktorzy ziozyli oferty, o odrzuceniu ofert, podajkc uzasadnienie faktyczne i 
prawne. 

XX. Wylduczenie z postepowania 

1. Zamawiajkcy wykluczy Dostawcow z postcpowania o wizielenie niniejszego 
zamowienia stosownie do tregci art. 13 Regulaminu Udzielania Zamowien. MPWiK 
w Zduliskiej Woli Sp.z 0.0. Oferte Dostawcy wykluczonego uznaje sic za odrzuconk. 

•
2. Zmawiajkcy niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadatnia 

DostawcOw, ktorzy zlo2yli oferty, o Dostawcach, ktOrzy zostah wykluczeni z 
postcpowania o udzie1enie zamowienia, podajkc uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XXI. Wadium 

Dostawca the wnosi wadium. 

XXII. Zabezpieczenie nalelytego wykonania umowy 

Zamawiajkcy nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy. 

XXIII. Wyb6r oferty, zawiadomienie o wyniku postvpowania i zawarcie umowy 

1. Zamawiajkcy przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej bedzie stosowal 
wylkcznie zasady i lcryteria okreglone w niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiajacy udzieli zamowienia Dostawcy, ktorego oferta zostanie uznana za 
• najkorzystniejszk. 

3.Wybranemu Dostawcy odrebnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania 
Umowy, ktorej wzOr zawiera zalkcznik nr 5 do SIWZ. 

4. Pozostalym oferentom informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty bedk dostarczone na 
ich wniosek. 

5. Zamawiajacy zamiegci informacje o wyborze oferty na stronie intemetowej spolki 
www.mpwiladw.com.pl  oraz w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie. 

6. Przed podpisaniem umowy Dostawca dostarczy Zamawiajkcemu w terminie 
do 5 dni roboczych przed wyznaczonym przez Zamawiajkcego dniem podpisania Umowy: 

I) umowy (porozumienia) o ktorym mowa w pkt. VII niniejszej SIWZ, 

XXIV. Informacje ogolne dotyczgce kwestii formalnych umowy dotycz4ce niniejszego 
zamowienia 

1. Zgodnie z art. 65 Regulaminu Udzielania Zamowieti MPWiK w Zdunskiej Woli Sp. z 0.0. 
Umowa w sprawie niniejszego zamOwienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 
2) majk do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, je2e1i przepisy Regulaminu 



the stanovvia inaczej; 
3) jest jawna i podlega udostcpnieniu na zasadach okreglonych w przepisach o dostepie 

do informacji publicznej; 
4) zakres gvviadczenia Dostawcy wynikajacy z Umowy na wykonanie opisanej w SIWZ 

uslugi jest toZsamy z j ego zobowiazaniem zawartym w ofercie; 
5) jest zawarta na okres wskazany w we wzorze umowy zalacznik nr 6 niniejszej SIWZ; 
6) jest niewatna: 

a) w czcki wylcraezajacej poza okreglenie przedmiotu zamowienia zawarte 
w niniejszej SIWZ zgodnie z art. 66 Regulaminu Udzielania Zamowien MPWiK w 
Zdunskiej Woli Sp. z 0.0. 

2. Dostawcy wspOlnie ubiegajkcy sic o udzielenie zamOwienia ponosza solidarna 
odpowiedzialnok za wykonanie Umowy. 

3. Zmiana postanowien niniejszej Umowy mote nastapio pod rygorem niewaktogei wyfacznie 
na pigmie za zgoda stron. 

4. Zamawiaja_cy przewiduje motliwogo dokonania Drniany umowy w zakresie i przypadkach 
okreglonych w SIWZ wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod 
rygorem niewatnoki. 

5. Zmiana mote obejmowae: 

• 	
1) wystapienie uzasadnionej koniecznoki zmiany wykonania przedmiotu tunowy, 
2) zmianc umowy dotyczackpoprawienia blcdOw i oczywistych omylek slownych 

literowych i liczbowych, zmiany ukladu graficznego Umowy lub uzupelnien tregci 
niepowodujacej zmiany celu i istoty Umowy 

6. Zamawiajkcy przewiduje talcte motliwoge dokonania zmian i uzupelnieri w umowie, ktore 
the stanowik zmiany niniejszej Umowy, w stosunku do treki oferty, na podstawie kt6rej 
dokonano wyboru Dostawey, z tym zastrzeteniem, it aniany te wymagaja zgody 
Dostawcy, the bcdk narusza6 naczelnych zasad udzielania zamowien a w szczegOlnoki 
uczciwej konkurencji i rownego traktowania dostawcow oraz modyfikowak zakresu 
przedmiotu zamowienia oraz jego wartmkOw i tregci Oferty. 

7. W ra.zie zaistnienia istotnej zmiany okolicznogci powodujacej, e wykonanie umowy 
nie lety w interesie publicznym, czego the motna bylo przewidzie6 w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiajacy mote odstapie od umowy w terminie 30 dni od powziccia 
wiadomogci o tych okolicznogciach. 

8. W przypadku, o ktOrym mowa w ust. 6, wykonawca mote Zkdae wylkcznie 
wynagrodzenia naletnego z tytulu wykonania czcki umowy. 

It 	
9. Pozostale kwestie odnoszkce sic do Umowy na dostawc wodomierzy, modulow radiowych 

i odkupienie zdemontowanych wodomierzy, regeneracjc i legalizacje utywanych 
wodomierzy uregulowane sa w zalaczniku nr 5— wzor umowy do niniejszej SIWZ. 

XXV. Uniewainienie postepowania 

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaZthenia przetargu bez podania przyczyn. 
2. 0 uniewatnieniu postcpowania o udzielenie zamOwienia Zamawiajacy zawiadotni 

rownoczegnie wszystkich Dostawcow, ktorzy: 
1) ubiegali sic o udzielenie zamOwienia — w przypadku uniewanienia postcpowania 

przed uplywem terminu skladania ofert, 
2) ziotyli oferty — w przypadku uniewanienia postcpowania po uplywie terminu 

skladania ofert — podajac uzasadnienie faktyczate i prawne. 

XXVI. Srodki ochrony prawnej 

Dostawcom, oraz innym osobom, ktorych interes prawny w uzyskaniu niniejszego 
zamOwienia doznal lub mote doznak uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajkcego 



Regulaminu Udzielania Zamowien MPWiK w Zdutiskiej Woli Sp. z 0.0. przystuguje prawo 
pisemnego wniesienia zatalenia okreglonego w Rozdziale 7 Reg -ulaminu Udzie1ania 
Zamowien. 

IOCVII. Formalnoici, jakie powinny zostae dopelnione po wyborze oferty przed 
zawareiem umowy w sprawie zamowienia 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Dostawca zostanie zaproszony do siedziby 
Zamawiajacego celem podpisania umowy. 

2. Dostawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania sic od podpisania umowy, dostarczy 
najpoiniej w dniu podpisania umowy: 

a) dokument lub dokumenty potwierdzajace prawo °sob skladajacych podpis pod 
umowa do wystcpowania w imieniu dostawcy i dokonywania w jego imieniu 
skladania ogwiadczenia woli (pelnomocnictwo, wypis z rejestru, zagwiadczenie), 

3. Je2e1i Dostawca, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla sic od zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamowienia, Zamawiajgcy mo2e wybrae ofertc najkorzystniejszk 
spogrOd pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba te zachodza 
przeslanki uniewakilenia postcpowania o udzielenie zamowienia Art.62 pkt. 2 Regularninu 
Udzielania Zam6wien MPWiK w Zdunskiej Woli Sp. z o.o. 

•
4. Wniesienie odwolania na wynik skutkuje wstrzymaniem podpisania umowy a2 do 

ostatecznego rozstrzygniccia odwolania. 
5. Zamawiajacy zawrze umowc w sprawie zamowienia zgodnie z Art. 62 pkt.1 Regulaminem 

Udzielania ZamOwien MPWiK w Zdunskiej Woli Sp. z 0.0. 
6. Zamawiajacy zastrzega sobie moZliwogo rezygnacji z czegci przedmiotu zamewienia i z 

tego tytulu Dostawca the bcdzie dochodzil  2adnych roszczen. 

Wykaz zalqcznikow 

1. Tabela - Wyliczenie wartogci zamowienia — Zak. iar 1 
2. Formularz ofertowy — Zak. nr 2 
3. Ogwiadczenie Dostawcy o spelnieniu warunkow udziatu w postpowaniu — Zal. nr 3 
4. Ogwiadczenie Dostawcy o braku podstaw do wykluczenia — Zal. nr 4 
5. Wzor Umowy — Zak. Nr 5 

Zatwierdzil 
Kierownik Zamawiaj4cego 

• 

PREZES ZARZADU 
DYREK OR;47LNY 

r Andrzej Aleksandrowlcz 

Zduliska Wola, 11.03.2014 r. 
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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: 08/2014 

Zatqcznik nr 2 

Formularz ofertowy 

Dane dotyczqce oferenta: 

Nazwa 	  

Siedziba* 	  

Nr telefonu/faksu 	  • 
Nr NIP* 	  Regon* 	  

Nr telefonu/faxu* 	 Adres e-mail* 	  

Dane dotyczqce zamawiajqcego: 

Miejskie Przedsicbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Zdutiskiej Woli Spolka z 0.0. 
ul. Krolewska 15 	98-220 Zdultska Wola 
tel. 0-43 823-31-97, 823-48-95 

Ja, nitej podpisany 	  
dzialajgc w imieniu i na rzecz firmy 	  

• 

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na dostawc wodomierzy do zimnej 
wody pitnej , modulow radiowych, Srubunkow, przed1u2ek i odkupienie zdemontowanych 
wodomierzy DN 15, DN 20 oraz regeneracjc i legalizacjc uZywanych wodomierzy ( tzn. 
takich, ktorych cecha legalizacyjna stracila wa2no§e ) o pozostalych grednicach na potrzeby 
MPWiK w Zdultskiej Woli Sp. z 0.0. oferujc realizacje zamowienia zgodnie ze SIWZ. 

Wyliczenie wartoSci zamowienia stanowi Zalqcznik nr 1. 

Na dostarczone nowe wodomierze udzielam gwarancji na okres 	  
( wyraiony w liczbie miesiccy) od daty dostawy. 

Na dostarczone wodomierze Flodis firmy ITRON udzielam gwarancji na okres 	 
( wyraiony w liczbie miesiccy) od daty dostawy. 



Na dostarczone wodomierze Flostar-M firmy ITRON udzielam gwaraneji na okres 

(wyraiony w liczbie miesiecy) od daty dostawy. 

Na dostarczone moduly radiowe Anyquest firmy ITRON udzielam gwarancji na olu-es 

(wyra2ony w liczbie miesiecy) od daty dostawy. 

Na dostarczone irubunki udzielam gwarancji na okres 	  
(wyratony w liczbie miesiecy) od daty dostawy. 

Na dostarczone ulywane wodomierze po regeneracji / legalizacji udzielam gwarancji 
na oki-es 	 
( wyraiony w liczbie miesiecy) od daty dostawy. 

Reklamacje bedq zalatwiane w terminie technicznie uzasadnionym, nie dluiszym • 	jednak ni2 7 dm roboczych. W przeciwnym wypadku Dostawca dostarczy nowy 
wodomierz, irubunek, modul radiowy. 

LACZNA WARTOSe WYKONANIA CALOkI ZAMOWIENIA PRZENIESIONA 
z ZALACZNIKA nr 1 WYNOSI : 

- cena netto: 	 zi 
(slownie: 	  

-podatek VAT 	  zi 

- cena brutto 	 it  
(slownie: 	  -) 

Ogwiadczam, 2e: 

11 	-zapoznalem sic ze specyfikacjq . przetargowq_ i nie wnoszc do niej 2adnych zastrze2erl 
-zdobylem od Zarnawiajacego wszelkie informacje niezbcdne do przygotowania oferty 

- przedmiot zamowienia wykonam w terminach okreglonych w SIWZ 
- w razie wybrania niniejszej oferty zobowiqzujc sic do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w specyfikacji oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. 
-ogwiadczam(y), e uwa2amy sic za zwikzanego(ych) niniejsza_ ofertaprzez okres 30 dni. 
Bieg terminu zwikzania ofertkrozpoczyna sic wraz z uplywem terminu skladania ofert. 

-ogwiadczam(y), 2e akceptujemy bez zastrze2en wz6r Umowy zawarty w SIWZ. 
-zobowiaczujc(my) sic w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia Umowy w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajkcego 

-tile uczestniczc (ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zlotonej w celu 
udzielenia niniejszego zamOwienia. 

-na podstavvie art. 8 ust. 3 ustawy PZP, 2adne z informacji zawartych w ofercie the stanowiq .  
tajemnicy przedsicbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji** / informacje zawarte w ofercie na stronach od 	 do 	. stanowik 
tajemnicc przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w zwikzku z niniejszym nie mogk bye ogOlnie udostonione** 



Oferte niniejszk skladam na 	kolejno ponumerowanych stronach. 
Osoba upravvniona do kontaktOw w niniejszym postpowaniu: 
Imiç i Nazwisko: 	  

Nr telefonu . 	 Nr faksu. 	  
Adres e-mail: 	  

* w przypadku oferty wspolnej naleZy podad dane Pelnomocnika Wykonawcy 
** niewlakiwe skreglie 

(data i miejsce) 	 podpis i pieczce uprawnionego 

•
przedstawiciela Dostawcy 

• 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajkcego: 08/2014 

Zalqcznik nr 3 

(pieczco Dostawcy) 

0 VIADCZENIE 
Dostawcy o spelnieniu warunkow udzialu w postcpowaniu 

Stosownie do treAci art. 11 Regulaminu Udzielania ZamOwien. Miejskiego Przedsiebiorstwa 

•
Wodociggow i Kanalizacji w Zdmiskiej Woli Sp. z o.o. 

Przystcpujkc do udzialu w przetargu nieograniczonym na: 

„Dostawc nowych wodornierzy do zhnnej wody pitnej , modulOw radiowych, grubunkow, 
przedluZek i odkupienie zdemontowanych wodomierzy DN 15, DN 20 oraz regeneracjc i 
legalizaejc uZywanych wodomierzy ( tzn. takich, ktOrych cecha legalizacyjna stracila 
watnok) o pozostalych grednicach na potrzeby 
MPWiK w Zduiislciej Woli Sp. z o.o." bcdqc uprawnionym(-i) do skladania oAwiadezeti w 
imieniu Dostawcy 
ogwiadczam(-y), te: 

1. Dostawea spelnia warunki udzialu w postcpowaniu o udzielenie zamOwienia 
na zadanie w/w 

2. Dostawca posiada uprawnienia do vvykonywania okreglonej dzialalnoki lub 

•
czynnoki, jeteli przepisy prawa nakladajg obovvigzek ich posiadania. 

3. Dostawca posiada niezbcdnk wiedze i dogwiadczenie. 

4. Dostawca dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamowienia. 

5. Dostawca znajduje sic w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej 
wykonanie zamowienia. 

(data i miejsce) 	 podpis i pieczco uprawnionego 
przedstawiciela Dostawcy 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaja_cego: 08/2014 

ZaNcznik nr 4 

( pieczqe Dostawcy) 

OgWIADCZENIE 

Dostawcy o braku podstaw do jego wykluczenia w za1cresie Art. 13 Regulaminu Udzielania 
zamowieri Miejskiego Przedsicbiorstwa Wodociqgow i Kanalizacji w Zdunskiej Woli 
SpOlka z o.o. dla potrzeb przetargu nieograniczonego na : 

„Dostawc nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej , modulow radiowych, Arubunkow, 
przed1u2ek i odkupienie zdemontowanych wodomierzy DN 15, DN 20 oraz regeneracjc i 
legalizacjc u2ywanych wodoraierzy ( tzn. takich, ktOrych cecha legalizacyjna stracila 
wanog6) o pozostalych grednicach na potrzeby 
MPWiK w Zdunskiej Woli Sp. z o.o." 

Ogwiadczam(-y), 2e: 
Stosownie do tre§ci Art. 13 Regulaminu the podlegam(y) wykluczeniu z postoowania o 
udzielenie niniejszego zamowienia z powodu nie spelniania warunkow, o kt6rych mowa w 
Art. 13 Regutaminu 

(data i miejsce) 	 podpis i pieczeo uprawnionego 
przedstawiciela Dostawcy 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajkcego: 08/2014 

Zalqcznik nr 5 
WZOR 

IJMOWA 

Zawarta w Zdtuiskiej Woli w dniu 	2014 roku pornicdzy: 
Miejskim Przedsicbiorstvvem Wodocikew i Kanalizacji w Zdunskiej Woli SpMica z o.o., 
ul. Krolewska 15 zarejestrowanym w Skdzie Rejonowym dla Lodzi -Srodmiegcia w Lodzi, 
XX Wydzial Krajowego Rejestru Skdowego pod numerem KRS 0000128732 
NIP: 829-000-76-57 	REGON: 730335959 
zwang dalej w tregci Umowy „Zamawiaktcym" 
reprezentowanym przez: 
1. mgr Andrzeja Aleksandrowicza - Prezesa Zarzkdu 
2. mgr in. Jerzego Nizialka 	- Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych 

a 

• 	  
reprezentowanym przez: 
1. 	  
2. 	  
zwanym da1ej w tregci Umowy „Dostawc4" 
w nastostwie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurk 
przewidziank w Regulaminie Udzielania Zamowieri Miejskiego Przedsicbiorstwa 
WodociggOw i Kanalizacji w Zdunskiej Woli SpOlka z 0.0. o udzielenie zamOwienia na: 
„Dostawc nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej , modulOw radiowych, grubunkow, 
przedluZek i odlcupienie zdemontowanych wodomierzy DN 15, DN 20 oraz regeneracjc i 
legalizacjc uiywanych wodomierzy (tzn. takich, ktorych cecha legalizacyjna stracila 
watno§O) o pozostalych §rednicach na potrzeby MPWiK w Zdunskiej Woli Sp. z o.o." 
o nastcpujkcej traci: 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest sukcesywna dostawa do Zamawiajkcego: 
1. nowych wodomierzy do zimnej wady pitnej 
2. nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej przystosowanych do wspotpracy z systemem 

zdalnego odczytu wraz z modulami radiowymi firmy ITRON 
3. grubunlcow 
4. przedhiZek do wodoraierzy 
oraz 
5. Odkupienie zdemontowanych wodomierzy DN 15, DN 20 bez wzglcdu na producenta i 
stan technicmy po ich demontaZu 
- regeneracjc i legalizacjc u2ywanych wodomierzy ( tzn. takich, ktorych cecha legalizacyjna 
stracila wa2nog6) o pozostalych grednicach 
w ilo§ciach i rodzajach okreglonych w Zalkcmiku nr 1 do niniejszej um.owy stanowikcym jej 
integralnk czege, w ktOrym wskazane sk rowniet ceny jednostkowe. 
Szczegolowy wykaz ilogci, rodzajow, parametrOw oraz innych wymagan , a take cen 
jednostkowych dotyczkcych wodomierzy, modulow radiowych, grubunkOw, przedlutek 
znajduje sic w Specyfikacji Istotnych Warunkoow Zamowienia (SIWZ) oraz w ofercie 
Dostawcy. SIWZ wraz ze wszystkimi zalkcznikami oraz oferta Dostawcy z dnia 	 
stanowik integralnk czcgO niniejszej umowy. 



§2 

1. Dostawca zobowikzuje sic do vvykonania przedmiotu zamOwienia partiami sukcesywnie w 
zaleZnogci od potrzeb Zamawiajkcego. 
Zamawiajkcy przevviduje realizacjc zamowienia w 8-12 dostawach. 
Termin pierwszej dostawy nastqpi w cikgu. 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

2. Dostawca zobowikzuje sic do dostarczania nowych wodomierzy, grubunkow, przedluZek, 
odkupienia i odbioru uZywanych na sukcesywne zgloszenia telefoniczne lub pisemne 
(faksem) w terminie the cllutszym niZ 3 dni robocze od ditty zgloszenia wlasnym 
transportem, w miejsca wskazane przez Zamawiajqcego. Dostawa obejmuje rownieZ 
roziadunek i przeniesienie przedmiotu dostawy na miejsce wskazane przez Zarnawiajkcego. 

3. Dostawca zobowikzuje sic do wykonania regeneracji / legalizacji powierzonych uZywanych 
wodomierzy w terminie nie dluZszym na 4 tygodnie. 

4. Zamawiajkcy zastrzega sobie prawo do zakupu vvickszej lub mniejszej ilogci towar6w przy 
zachowaniu przez Dostawcc niezmienionej z tego powodu ceny. Z powodu zakupu 
mniejszej ilogci towarOw, Dostawcy nie przysluguje prawo do odwolania. 

5. Zamawiajkcy zastrzega sobie moZliwoge rezygnacji z czc§ci przedmiotu zamowienia i z 
tego tytutu Dostawca the bedzie dochodzil Zadnych roszczeri. 

• §3 

1. Zamawiajkcy zobowikzany jest okre§liO w skiadanym zamovvieniu termin dostawy, rodzaj 
oraz i1o66 zamawianych wyrobOw. 

2. Odbioru dostawy w dacie jej dostaxczenia, dokona osoba wyznaczona przez 
Zamawiajkcego w zalcresie jej zgodnogci z zapotrzebowaniem, fakturk i zawartk umowk. 

3. W razie stwierdzenia wad ukrytych przedmiotu umowy Zamawiajqcy zioZy Dostawcy 
pisemnk reklamacje. JeZeli Dostawca the udzieli odpowiedzi w ciqgu trzech dni to po ich 
uplyvvie reklamack strony poczytajk za uznank w calogci. 

4. Dostawca zobowikzuje sic wadliwk rzecz wymienie na wolnk od wad w termini e 
wyznaczonym przez Zamawiajkcego nie dluZszym niZ 7 dni. JeZeli Dostawca the wymieni 
wadliwego towaru na wolny od wad Zamawiajkcy mo2e odstkpio od umowy bez zaplaty 
odszkodowania. 

§4 

Do wspOldzialania w vvykonywaniu umowy strony wyznaczajk 	  
reprezentujkcego Dostawcc i Jerzego Kubiaka z-cc lcierownika dzialu technicznego i sieci 
wod-kan reprezentujkcego Zamawiajkcego. 

§5 

Czas trwania umowy ustala sic od dnia jej zawarcia do dnia 28.02.2016 r. 

§6 

Dostarczane wodomierze whiny posiadaa: kartc katalogowq, atest higieniczny PZH, aktualnk 
decyzjc zatwierdzenia typu wodomierza GUM lub EWG obovvikzujkce na terenie UE lub 
cechc legalizacyjnk zgodnk z datk dostawy. 

§7 

1.Dostawca ponosi pelnk odpowiedzia1no§6 za szkody wyrzkdzone osobom trzecim w trakcie 
realizacji przedmiotu umovvy. Odpowiedzia1noge Zamawiajqcego w tym zakresie jest 
wytqczona. 



2.Za straty powstale wskutek niewlakiwej realizacji przedmiotu umowy Zarnawiajkcy nie 
ponosi adnej odpowiedzialnogci. 

3.S traty poniesione przez Zamawiajkcego na skutek zlej jakogci dostarczonych produktOw 
Zamawiajkcy ma prawo zrekompensowaa, potrkcajas z faktury wystawionej przez 
Dostawcq stosownkkwotc. 

§8 

Strony ustalajk tkcznk wartoge caloki zamowienia zgodnie z przyjctk ofertkna: 
icwotg netto 	 zi 
(stownie: 	 .) 
Do w/w ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokogci 	 ziotych 
(stownie: 	  
w zwikzku z czym, 
cena brutto wyniesie 	 zi 
(slowthe: 	  
Dostawca gwarantuje staloge cen jednostkowych w czasie trvvania umowy za wyjktkiem 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

§9 

• 1.Strony ustalaja„ 2e rozliczenie za dostarczenie przedmiotu umovvy nastqpi na podstavvie 
wystawionej faktury. 

2.Na1eZmg6 Dostawcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na jego konto w 
terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury. 

3.Na1etnoge Zamavviajkcego oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na jego konto 
w terminie 14 dni od daty dostarczenia falctury. 

4.W przypadku zwloki w zaplacie faktury na dostawc nowych wodomierzy Zamawiajkcy 
zaplaci ustawowe odsetki, a w przypadku zwloki w zaplacie faktury za odbi6r litywanych 
wodomierzy Dostawca zaplaci ustawowe odsetki. 

§ 10 

W razie niewykonania lub niena1e2ytego wykonania umowy, strony zobowikzujk siq zaplacie 
kary umowne w nastepujkcych wypadkach i wysokokiach: 

1.Dostawca zaplaci Zamawiajkcemu kary umovvne: 
a) w wysokogci 15% wartoki umownej przedmiotu zamowienia liczonej od wartogci 
brutto tkcznej caloki zam6wienia, tj. 	 zlotych, z powodu odstqpienia od umowy z 
przyczyn niezaleZnych od Zamawiajkcego 
b) w wysokogci 1% wartogci umownej przedmiotu zamowienia liczonej od wartogci brutto 
lkcznej caloki zamOwienia , tj. 	 zlotych, za zwlokc w wymianie rzeczy wadliwych, 
za kaZdy dzien opoinienia, poczynajqp od nastonego dnia po uplywie terminu 
c) w wysokogci 0,5% wartogci umownej przedmiotu zamOwienia liczonej od wartogci 
brutto lkcznej caloki zamowietha the dostarczonego w tenninie, tj. 	 zlotych za 
kazdy dzieti zvvloki w realizacji terminu dostawy okreSIonego w zametwieniu, poczynajkc 
od nastcpnego dnia po uplyvvie terminu. 

2. Zamawiajkcy zaplaci Dostawcy kary umowne: 
a) w wysokoSci 15% wartoki umownej przedmiotu zamowienia liczonej od wartaci 
brutto lkunej calogci zamowienia„ tj. 	zlotych, w razie odstkpienia przez 
Dostawcq od umowy z powodu okolicznogci, za ktore ponosi odpowiedzialnok 
Zamawiajkcy, z zastrze2eniem, o ktorym mowa w § 7. 

3.Je2e1i wysokogO zastrzeZonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 
mogq.  dochodzie odszkodowania uzupelniajkcego. 



§ 11 

1.W razie wystkpienia istotnej znaiany okolicznogci powodujkcej, te wykonanie umowy the 
lety w interesie Zamavviajkcego, czego the motria bylo przewidziee w chvvili zawarcia 
umowy, Zamawiajftcy mote odstkpio od umowy. W takim wypadku Dostawca mote 

taslaa jedynie wynagrodzenia nakkaego mu z tytulu vvykonanej przez Zamawiajkcego 
czcgci umowy. 

2. Odstkpienie od umowy powinno nastipie w formie pisemnej pod rygorem niewa±nogci 
takiego ogwiadczenia i powinno zawiera6 uzasadnienie. 

§ 12 

1.Ka±da zmiana postanowieft niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem niewatnogci. 

2.Strony zgodnie ustalajk, iz zakazuje sic zmian postanowieft zawartej umovvy oraz 
vvprowadzania nowych postanowieft, niekorzystnych dla Zamavviajgcego, jetefi przy ich 
uwzglcdnieniu naletaloby zmienie trek oferty, chyba ze koniecznog6 vvprowadzenia 

• 

	

	
takich zmian wynika z okolicznogci, ktorych the motna bylo przewidzie6 w chwili 
zawarcia umowy. 

§ 13 

1.Dostawca udziela gwarancji jakogci na przedmiot umowy. 
2.0kres gwarancji liczkc od daty dostawy katdej partii przedmiotu umowy wynosi dla: 
- wodomierzy nowych miesiccy 
- wodomierzy Flodis firmy ITRON 	miesiccy 

- wodomierzy Flostar-M fumy ITRON 	miesiecy 
- modulOw radiowych Anyguest firmy ITRON miesiccy 
- grubunkow miesikce 
- wodomierzy utywanych po regeneracji/legalizacji wynosi 	miesiccy 
3.W ramach udzielonej gwarancji jakogci Dostawca zobowikzuje sic do usuniccia wad w 

terminie techniczmie uzasadnionym, the diutszym jednak nit 7 dni. W przecivvnym 
wypadku Dostawca dostarczy nowe urzkdzenia. 
( tj. wodomierz, modul radiowy, grubunek, przedlutkc ). 

11, 	
4.Dostawca ponosi koszty zwikzane z dostawkprzedmiotu urnowy okreglonych w 

§ 13 pkt.3. 
5. Dostawca w dniu dostawy dostarczy karty gwarancyjne oddzielnie dla katdego urzkdzenia 

objctego gwarancjk. 
6. W okresie gwarancji zgloszeft o wadliwogci urzgdzeti Zamawiajkcy bcdzie dokonywal 

faxem na nr 	 Osobkupowatnionk prze Dostawcc do przyjmowania 
zgloszeti jest 	  

§ 14 

Spory wynikle na tie wykonania niniejszej Umovvy strony zobowikzujk sic rozstrzyga6 
polubovvnie. W razie braku porozumienia spory bcdzie rozstrzygal Sd wiagciwy dla siedziby 
Zamawiajkcego. 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszk Umowa_ bcdk mialy zastosowanie odpovviednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§ 16 

Umowa zostata sporzkdzona w trzech jednobrzmikcych egzemplarzach, z Ictorych dwa 
otrzymuje Zamawiajkcy a jeden Dostawca. 

Zakczniki do Umowy: 
- wypelniony zalkcznik or 1 — wyliczenie wartoSci zamOwienia 

ZA_MAWIAJACY 
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