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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
dla przetargu nieograniczonego na 

„Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.” 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kraśniku,               
23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A, 

tel. 81/ 825 62 53, 81/ 825 61 36, fax. 81/ 825 68 09 wew. 111, 
NIP 715-020-02-47, REGON 430073641, 

Bank PEKAO S.A. III O/Kraśnik Nr 92124024831111000033348379 
www.kpwik.krasnik.pl    e-mail: biuro@kpwik.krasnik.pl 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin–
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr 0000206420, wysokość kapitału zakładowego: 20 983 000,00 zł. 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w Kraśnickim 
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.” stanowiącym załącznik nr 1 do 
Zarządzenia nr 43/2014 Prezesa Zarządu Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku z dnia 6.11.2014 r. 
Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie 
art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 tej ustawy. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, loco – magazyn w siedzibie KPWiK Sp. z o.o.  
w Kraśniku fabrycznie nowych wodomierzy zimnej wody wraz z uszczelkami  
w ilościach i o parametrach nie gorszych niż opisane poniżej oraz plomb do wodomierzy i 
uszczelek do wodomierzy. 

UWAGA!  

1.1.   Oferowane wodomierze muszą mieć parametry metrologiczne nie gorsze niż opisane w 
niniejszej specyfikacji, co musi jasno wynikać z oferty i dołączonych do niej kart 
katalogowych. Na kartach katalogowych w sposób jednoznaczny należy wyróżnić kolorem 
oferowane wodomierze i ich parametry metrologiczne. 

1.2.   Oferowane wodomierze muszą być zgodne z normą PN-EN ISO 4064-2 i dyrektywą 
MID.  
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2. Zakres przedmiotu zamówienia 

2.1. A.  Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne z przyłączem gwintowym. 
Tabela A1 – Zestawienie ilościowe wodomierzy w wymaganych poniżej długościach 
i średnicach oraz jednorazowych plomb zatrzaskowych na śrubunki wodomierzy. 

Średnica DN 
Długość  

zabudowy 
(mm) 

Ilość kompletów* wodomierzy/ 
ilość kompletów** plomb/ 

    

Wodomierz Dn15 110 600 

Wodomierz Dn20 130 450 

Plomba na wodomierz Dn15 - 600 

Plomba na wodomierz Dn20 - 450 

*      komplet oznacza wodomierz z uszczelkami  

**   komplet oznacza 2 plomby o tym samym numerze seryjnym 
2.2.    Wymagania szczegółowe dla wodomierzy jednostrumieniowych wymienionych w 
tabeli A1: 

 parametry metrologiczne według zatwierdzenia MID R  100 dla zabudowy poziomej, 

 ciśnienie robocze do 1,6 MPa, 

 wirnik ułożyskowany w dwóch łożyskach z kamieni technicznych, 

 szczelne liczydło (o podwyższonej szczelności) odporne na zaparowanie, 

 zabezpieczenie przeciwko mechanicznej ingerencji w wodomierz (np. ściskanie 
liczydła lub korpusu itp.) wpływającej na jego wskazania, 

 liczydło mechaniczne, 8 bębenkowe, (dopuszcza się liczydło 5 bębenkowe jeżeli poza 
liczydłem wskazującym w metrach sześciennych wodomierz będzie wskazywał części 
metra z dokładnością do 3 miejsc po przecinku), 

 liczydło przystosowane do zamontowania nadajnika impulsów bez uszkadzania 
plomby legalizacyjnej, 

 wysoka odporność na działanie silnego pola magnetycznego (w tym pochodzącego od 
magnesów neodymowych). 

2.3.   Wymagania szczegółowe jednorazowych plomb zatrzaskowych na śrubunki 
wodomierzy: 

 założenie plomby odbywać się ma ręcznie bez wykorzystania narzędzi, 

 usunięcie plomby ma być możliwe jedynie poprzez jej całkowite zniszczenie, 

 plomby mają być wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim odpornego 
na działanie warunków atmosferycznych w temperaturach -30ºC do +80ºC, mają być 
odporne (brak utraty koloru) na promienie UV, 
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 każda plomba ma być jednym elementem w postaci dwóch połączonych półobejm z 
zatrzaskiem, 

 plomby mają być parowane (dwie szt. w komplecie) i trwale znakowane 
indywidualnymi numerami co najmniej siedmiocyfrowymi (numer seryjny dla każdej 
z plomb w komplecie musi być taki sam), 

 plomby mają być tak wykonane aby po założeniu nie można było ich otworzyć - zdjąć 
bez zniszczenia lub pozostawienia na nich trwałych śladów w postaci pęknięć, 
odbarwień lub zagięć w miejscach zginania, rozciągania, itp., 

 plomby mają dokładnie pasować do korpusów wodomierzy i łączników rurowych, nie 
mogą być zbyt luźne, 

 jakakolwiek ingerencja mechaniczna lub termiczna w plombę ma być na niej 
widoczna w postaci odbarwień lub zmatowienia, 

 przy zastosowania dodatkowego elementu zatrzaskowego winien on mieć także 
oznaczenie numeryczne jak sama plomba. 

2.4.   B.   Wodomierze do montażu w zabudowie pionowej z przyłączem gwintowym. 

Tabela B1 – Zestawienie ilościowe wodomierzy w wymaganych poniżej długościach i 
średnicach oraz jednorazowych plomb zatrzaskowych na śrubunki wodomierzy. 
 

Średnica DN 
Długość  

zabudowy 
(mm) 

Ilość kompletów* 
wodomierzy/ilość 

kompletów** plomb    

Wodomierz Dn15 110 20 

Wodomierz Dn20 130 15 

Plomba na wodomierz Dn15 - 20 

Plomba na wodomierz Dn20 - 15 

*    komplet oznacza wodomierz z uszczelkami  
** komplet oznacza 2 plomby o tym samym numerze seryjnym 

2.5.   Wymagania szczegółowe dla wodomierzy wymienionych w tabeli C1: 

 parametry metrologiczne według zatwierdzenia MID R  160 dla każdej pozycji 
zabudowy,  

 ciśnienie robocze do 1,6 MPa, 

 wysoka odporność na działanie silnego pola magnetycznego (w tym pochodzącego od 
magnesów neodymowych), 

 szczelne liczydło (o podwyższonej szczelności) odporne na zaparowanie, 

 zabezpieczenie przeciwko mechanicznej ingerencji w wodomierz (np. ściskanie 
liczydła lub korpusu itp.) wpływającej na jego wskazania, 

 zabezpieczenie przeciwko mechanicznej ingerencji na wskazania wodomierza, 



SIWZ - Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. 
 

 - 4 - 

 liczydło przystosowane do zamontowania nadajnika impulsów bez uszkadzania 
plomby legalizacyjnej, 

 liczydło mechaniczne, 8 bębenkowe, (dopuszcza się liczydło 5 bębenkowe jeżeli poza 
liczydłem wskazującym w metrach sześciennych wodomierz będzie wskazywał części 
metra z dokładnością do 3 miejsc po przecinku). 

2.6.   Wymagania szczegółowe jednorazowych plomb zatrzaskowych na śrubunki 
wodomierzy: 

 założenie plomby odbywać się ma ręcznie bez wykorzystania narzędzi, 

 usunięcie plomby ma być możliwe jedynie poprzez jej całkowite zniszczenie, 

 plomby mają być wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim odpornego 
na działanie warunków atmosferycznych w temperaturach -30ºC do +80ºC, mają być 
odporne (brak utraty koloru) na promienie UV, 

 każda plomba ma być jednym elementem w postaci dwóch połączonych półobejm z 
zatrzaskiem, 

 plomby mają być parowane (dwie szt. w komplecie) i trwale znakowane 
indywidualnymi numerami co najmniej siedmiocyfrowymi (numer seryjny dla każdej 
z plomb w komplecie musi być taki sam), 

 plomby mają być tak wykonane aby po założeniu nie można było ich otworzyć – zdjąć 
bez zniszczenia lub pozostawienia na nich trwałych śladów w postaci pęknięć, 
odbarwień lub zagięć w miejscach zginania, rozciągania, itp., 

 plomby mają dokładnie pasować do korpusów wodomierzy i łączników rurowych, nie 
mogą być zbyt luźne, 

 jakakolwiek ingerencja mechaniczna lub termiczna w plombę ma być na niej 
widoczna w postaci odbarwień lub zmatowienia, 

 przy zastosowania dodatkowego elementu zatrzaskowego winien on mieć także 
oznaczenie numeryczne jak sama plomba. 

2.7.   C. – Wodomierze wielostrumieniowe mokrobieżne z przyłączem gwintowym 

Tabela C1 – Zestawienie ilościowe wodomierzy w wymaganych poniżej długościach 
i średnicach oraz jednorazowych plomb zatrzaskowych na śrubunki wodomierzy. 

Średnica Dn Długość zabudowy 
(mm) 

Ilość kompletów* wodomierzy/ 
ilość kompletów** plomb/ 

 

Wodomierz Dn25 260 90 

Wodomierz Dn32 260 5 

Plomba na wodomierz Dn25 - 90 

Plomba na wodomierz Dn32 - 5 

* komplet oznacza wodomierz z uszczelkami  

** komplet oznacza 2 plomby o tym samym numerze seryjnym 
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2.8.   Wymagania szczegółowe dla wodomierzy wielostrumieniowych typu WS 
wymienionych w tabeli D1: 

 parametry metrologiczne dla zabudowy poziomej według zatwierdzenia MID R  160, 

 ciśnienie robocze do 1,6 MPa, 

 liczydło mechaniczne, 8 bębenkowe, (dopuszcza się liczydło 5 bębenkowe jeżeli poza 
liczydłem wskazującym w metrach sześciennych wodomierz będzie wskazywał części 
metra z dokładnością do 3 miejsc po przecinku), 

 liczydło przystosowane do zamontowania nadajnika impulsów bez uszkadzania 
plomby legalizacyjnej, 

 całkowita odporność na zewnętrzne pole magnetyczne. 
2.9.    Wymagania szczegółowe jednorazowych plomb zatrzaskowych na śrubunki 
wodomierzy: 

 założenie plomby odbywać się ma ręcznie bez wykorzystania narzędzi, 

 usunięcie plomby ma być możliwe jedynie poprzez jej całkowite zniszczenie, 

 plomby mają być wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim odpornego 
na działanie warunków atmosferycznych w temperaturach -30ºC do +80ºC, mają być 
odporne (brak utraty koloru) na promienie UV, 

 każda plomba ma być jednym elementem w postaci dwóch połączonych półobejm z 
zatrzaskiem, 

 plomby mają być parowane (dwie szt. w komplecie) i trwale znakowane 
indywidualnymi numerami co najmniej siedmiocyfrowymi (numer seryjny dla każdej 
z plomb w komplecie musi być taki sam), 

 plomby mają być tak wykonane aby po założeniu nie można było ich otworzyć - zdjąć 
bez zniszczenia lub pozostawienia na nich trwałych śladów w postaci pęknięć, 
odbarwień lub zagięć w miejscach zginania, rozciągania, itp., 

 plomby mają dokładnie pasować do korpusów wodomierzy i łączników rurowych, nie 
mogą być zbyt luźne, 

 jakakolwiek ingerencja mechaniczna lub termiczna w plombę ma być na niej 
widoczna w postaci odbarwień lub zmatowienia, 

 przy zastosowania dodatkowego elementu zatrzaskowego winien on mieć także 
oznaczenie numeryczne jak sama plomba. 

2.10.   D. – Wodomierze przemysłowe proste z poziomą osią obrotu wirnika 
(kołnierzowe) 

Tabela D1 – Zestawienie ilościowe wodomierzy w wymaganych poniżej długościach 
i średnicach. 

Średnica Dn Długość zabudowy (mm) Ilość kompletów* wodomierzy  

Wodomierz Dn50 
Wodomierz Dn80 

200 
220 

2 
1 

*komplet oznacza wodomierz z uszczelkami  
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2.11.    Wymagania szczegółowe dla wodomierzy przemysłowych prostych z poziomą 
osią obrotu wirnika wymienionych w tabeli E1: 

 parametry metrologiczne dla zabudowy poziomej według zatwierdzenia MID R  160, 

 ciśnienie robocze 1,6 MPa, 

 hermetyczne liczydło min. 6 bębenkowe, pozioma oś,  

 liczydło przystosowane do zamontowania nadajnika impulsów bez uszkadzania plomby 
legalizacyjnej,  

 odporny na działanie zewnętrznego pola magnetycznego, 

 stabilne sprzęgło magnetyczne zapewniające przekazanie wszystkich obrotów wirnika na 
mechanizm zliczający, wykluczające zerwanie sprzęgła podczas pojawienia się gwałtownego 
przepływu maksymalnego, 

 przyłącze kołnierzowe, 

 wyjmowana wstawa pomiarowa, 

 świadectwo Państwowego Zakładu Higieny lub inne równoważne, dopuszczające do 
stosowania wodomierzy do wody pitnej, 

 wykonanie i oznaczenie zgodnie z  norma PN-EN ISO 4064-2, 

 odporność na temperaturę do min. 30°C, 

 legalizacja wykonana w roku dostawy. 

2.12.   E.   Jednorazowe plomby linkowo-zatrzaskowe lub typu twist. 

Tabela E1 – Zestawienie ilościowe plomb linkowo – zatrzaskowych lub typu twist 

Nazwa Ilość  

Plomba linkowo zatrzaskowa lub typu 
twist 2 500 szt. 

Linka do plomby rolka  3 000 mb 

2.13.   Wymagania szczegółowe jednorazowych plomb linkowo-zatrzaskowych lub typu 
twist wymienionych w tabeli D1: 

 założenie plomby odbywać się ma ręcznie bez wykorzystania narzędzi, 

 usunięcie plomby ma być możliwe jedynie poprzez jej zniszczeniu lub zerwanie linki, 

 plomby mają być wykonane z tworzywa sztucznego (akrylu lub poliwęglanu) 
odpornego na działanie warunków atmosferycznych w temperaturach -30ºC do +80ºC, 
mają być odporne (brak utraty koloru) na promienie UV, 

 obudowa plomby ma być przeźroczysta i posiadać indywidualny numer co najmniej 
siedmiocyfrowy, element wewnętrzny ma być w kolorze niebieskim i posiadać 
oznaczenie co najmniej trzema ostatnimi cyframi numeru obudowy, 

 plomby po założenie nie można otworzyć bez widocznych śladów ingerencji, 

 jakakolwiek ingerencja mechaniczna lub termiczna w plącę ma być na niej widoczna 
w postaci odbarwień lub zmatowienia, 
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 plomby mają pasować do zastosowanej – zaproponowanej linki, 

 linka ma być stalowa w oplocie nylonowym średnicy około 0,7 mm, 

 linka ma być w odcinkach nie krótszych niż 50 mb. nawiniętych na szpule 
2.14.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSZYSTKICH OFEROWANYCH WODOMIERZY 

 Wszystkie oferowane wodomierze muszą być przystosowane do montażu nakładek / 
modułów radiowych SENSUS PULSE RF-A3 do DN 40 i SENSUS PULSE RF-MEI 
powyżej DN 40. Wodomierze muszą być kompatybilne z wyżej wymienionymi 
modułami. Impulsy/informacje generowane przez wodomierz muszą być odbierane przez 
nakładki i przekazywane do kart radiowych SIRT oraz oprogramowania SENSUSREAD 
zgodnie z wytycznymi producenta systemu zdalnego odczytu.  

 Dopuszczenie do stosowania wydane przez Główny Urząd Miar potwierdzone decyzją 
zatwierdzenia typu wydaną przed 30.10.2006 r. lub deklaracja zgodności z dyrektywą 
MID wystawiona przez producenta oraz posiadanie znaku „CE” na wyrobie. 

 Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny lub inne równoważne, dopuszczające do 
stosowania wodomierzy do wody pitnej. 

 Wykonanie i oznaczone zgodnie z normą PN-EN ISO 4064-2.  

 Odporność na temperaturę do min. 30C. 

 Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty ich odbioru przez 
Zamawiającego. 

 Legalizacja wykonana w roku dostawy. 

 Okres legalizacji nie może być krótszy niż 5 lat. 

 Oferowane wodomierze muszą posiadać określone lub lepsze od opisanych w niniejszej 
specyfikacji parametry metrologiczne. 

 Zabezpieczenie wodomierza przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do jego wnętrza 
poprzez zastosowanie sitka na wlocie. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w okresie 

od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. 

2. Termin dostawy będzie nie dłuższy niż 21 dni od momentu złożenia zamówienia 
częściowego. 

3. Zamawiający nie jest zobligowany do zakupu wodomierzy, plomb ani uszczelek 
w ilościach określonych w niniejszej specyfikacji. Faktyczna ilość zakupionego przez 
Zamawiającego towaru będzie uzależniona od bieżącego zapotrzebowania. 

4. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Dostawców nie podlegają zmianie prze cały okres 
realizacji dostaw.  

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (dostawcy), którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; 
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3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

VI. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
Dostawca ubiegający się o udzielnie zamówienia jest zobowiązany do złożenia: 
1. Formularza ofertowego (załącznik nr 1). 

2. Oświadczenia Dostawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik  
nr 2). 

3. Parafowanego wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3. 
4. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5. Kart katalogowych producenta wodomierzy potwierdzających dane metrologiczne 
wodomierzy oraz wymagania szczegółowe określone w niniejszej SIWZ. 

6. Karty katalogowych producenta plomb potwierdzających wymagania określone 
w niniejszej SIWZ. 

7. Dla wszystkich oferowanych wodomierzy deklaracji zgodności z dyrektywą MID 
wystawionych przez producenta oraz posiadanie znaku „CE” na wyrobie. 

8. Świadectwa Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające stosowanie oferowanych 
wodomierzy do wody pitnej. W świadectwie Dostawca wyróżni kolorem oferowane 
wodomierze. 

9. Świadectwa Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające stosowanie oferowanych 
uszczelek do wody pitnej. W świadectwie Dostawca wyróżni kolorem oferowane 
uszczelki. 

Uwaga!!! 
  Karty należy ponumerować i kolorem wyróżnić dane dotyczące oferowanych 

wodomierzy i plomb, dane metrologiczne wodomierzy w kartach należy 
przetransponować tak, aby odpowiadały oznaczeniom zgodnie z normą PN-EN 14154. 
Numer karty, oznaczenie katalogowe i nazwę handlową należy wpisać odpowiednio 
do załącznika cenowego. 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie żąda od Dostawców wniesienia wadium. 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
Dostawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 
3. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: 

Część 1 – wodomierze i plomby określone w tabeli A1 
Część 2 – wodomierze i plomby określone w tabeli B1 

Część 3 – wodomierze i plomby określone w tabeli C1 
Część 4 – wodomierze i plomby określone w tabeli D1 

Część 5 – plomby i linka określone w tabeli E1 
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części określone w 

punkcie IX.3. Oferta w części, na którą składana jest oferta, musi być kompletna. 
5. Oferta musi być złożona w formie pisemnej. 

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez osobę/y 
upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań  
w imieniu Dostawcy (zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze, wpisie do ewidencji).         
W przypadku działania przez pełnomocnika pełnomocnictwo należy przedłożyć  
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  

7. Dostawca sporządza ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego Załącznik 
Nr 1 do SIWZ.  

8. Dostawca przygotowuje ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ. 
Niedopuszczalna jest zmiana treści formularza oferty, oświadczenia dostawcy oraz wzoru 
umowy przekazanych przez Zamawiającego jako załączniki do SIWZ. 

9. Do oferty należy załączyć również dokumenty wskazane w pkt. VI SIWZ. 
10. W przypadku, gdy Dostawca dołącza do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być 

potwierdzone za zgodność przez osobę bądź osoby uprawnione do składania oświadczeń 
woli w jego imieniu. Jeżeli do oferty dołączane są dokumenty w języku obcym, do oferty 
należy dołączyć również ich tłumaczenie potwierdzone za zgodność z oryginałem w 
sposób opisany powyżej. 

11. Wszystkie miejsca, w których dostawca naniósł zmiany (poprawki) muszą być 
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  

12. Dostawca przygotowuje ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ. 
Niedopuszczalna jest zmiana treści formularza oferty, oświadczenia dostawcy oraz wzoru 
umowy przekazanych przez Zamawiającego jako załączniki do SIWZ. 

13. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Dostawcy ustanawiają pełnomocnika 
(lidera, partnera wiodącego) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia winno być podpisane przez wszystkich 
wspólników i załączone do oferty w oryginale lub potwierdzonej notarialnie za zgodność 
kopii. 

14. Dostawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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15. Dokumenty tworzące ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: „Oferta 
– dostawa wodomierzy oraz plomb”. 

16. Dostawca może wprowadzić zmiany do oferty oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

X. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z DOSTAWCAMI 

1. Oświadczenia i dokumenty oraz wszelkie informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują 
na bieżąco, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Dostawca przekazują oświadczenia, dokumenty oraz informacje 
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

3.  Adres, na jaki należy przekazywać korespondencję do Zamawiającego: 

KPWiK Sp. z o.o., 23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A 

fax.: 81/ 825 68 09 wew. 111, e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl,  
4. Dostawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający 

udzieli ich niezwłocznie, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 10.02.2018 r.  

5. Treść zapytań Dostawcy (bez ujawniania źródła) i odpowiedzi Zamawiającego będą 
zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego: www.kpwik.krasnik.pl w zakładce 
Przetargi. W związku z powyższym zaleca się śledzić codziennie zmiany na ww. stronie 
internetowej. 

6 Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się 
z Dostawcami w dni robocze w godz. 830 - 1400 są: 
 w sprawach merytorycznych: Pani Nina Oleszkotel. 81/ 825 68 09 wew. 303,  

 w sprawach formalnych:  
Pani Agnieszka Dziurda  

tel. 81/ 825 68 09 wew. 502. 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: „Oferta – dostawa wodomierzy oraz plomb”, 

należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kraśniku, ul. Graniczna 3A  
w sekretariacie (II p.  pok. nr 206) w terminie do dnia 22.02.2018 r. do godz. 1100 lub 
przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w powyższym terminie; w przypadku 
wysłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego za datę złożenia oferty uznaje się 
dzień i godzinę dostarczenia koperty z ofertą do siedziby zamawiającego. 

2. Każda złożona lub przesłana oferta zostanie opatrzona datą i godziną jej złożenia oraz 
podpisem osoby przyjmującej, a także liczbą dziennika, pod którą została zarejestrowana. 

3. Oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone Dostawcom bez otwierania. 
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.02.2018 r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego 

w Kraśniku, ul. Graniczna 3A w świetlicy (I p.). 
5. Otwarcie ofert jest jawne, podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy 

Dostawców, a także informacje dotyczące ceny oferty. 
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6. Badanie ofert odbywa się na posiedzeniu niejawnym komisji przetargowej. 

7. W toku badania ofert komisja sprawdza oferty pod kątem zaistnienia przesłanek do 
odrzucenia oferty bądź wykluczenia Dostawcy z postępowania. 

8. Komisja dokonuje wyboru oferty spośród ofert nie odrzuconych. 

XII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 
1. Cenę oferty należy podać w PLN. 
2. Cena powinna obejmować całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia w zakresie określonym niniejszą SIWZ, w tym m.in. koszty dostawy do 
siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku. 

3. Oferta oceniana będzie na podstawie ceny netto. 
4. Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, który zaoferował najniższą cenę, i którego 
oferta spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień 
dotyczących złożonych ofert. 

7. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub 
więcej Dostawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Dostawców 
do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez niego terminie.  

8. Dostawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

9. Jeżeli wybrany Dostawca odmówi podpisania umowy Zamawiający może dokonać 
ponownego wyboru oferty spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

XIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACE DOSTAWCY 
W związku z tym, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, Dostawcom nie przysługują żadne środki odwoławcze wynikające 
z tej ustawy. 

XIV. ODRZUCENIE OFERTY 
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 

1. Jest niezgodna z umową. 
2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Została złożona przez Dostawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu o 
udzielnie zamówienia. 

4. Dostawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

5. Dostawca w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie błędów 
w wyliczeniu ceny oferty. 

6. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  
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XV. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1. Dostawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,  
a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba 
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które 
wykonawca (dostawca) nie ponosi odpowiedzialności; 

2. Dostawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców (dostawców), którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3. Dostawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4. W przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego: 

a) osoby fizyczne będące wykonawcą (dostawcą), 

b) wspólnika, jeżeli wykonawcą (dostawcą) jest spółka jawna, 
c) partnera lub członka zarządu, jeśli wykonawcą (dostawcą) jest spółka 

partnerska, 
d) komplementariusza, jeśli wykonawcą (dostawcą) jest spółka komandytowa lub 

spółka komandytowo-akcyjna, 
e) urzędującego członka organu zarządzającego, jeśli wykonawcą (dostawcą) jest 

osoba prawna; 
5. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się  

o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary; 

6. Dostawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,  
o których mowa w ust. 16 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu udzielania zamówień W Kraśnickim 
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

7. Dostawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców 
(dostawców) w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;  

8. Dostawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 

9. Dostawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu lub wymaganych dokumentów lub złożone dokumenty zawierają błędy albo  
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w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili tych dokumentów 
bądź nie odpowiedzieli na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia oferty w inny 
sposób; 

10. Dostawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 
11. Dostawców, którzy w okresie ostatnich 48 miesięcy przed wszczęciem postępowania, 

realizując zamówienia dla KPWiK, uzyskali negatywną ocenę dostawcy [wykonawcy].  
Wszystkim wykluczonym Dostawcom przekazuje się równocześnie z wynikami 
postępowania informacje o ich wykluczeniu faksem lub pocztą elektroniczną, a następnie 
listem. 

Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

XVI. PRZYCZYNY UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach gdy: 

1) nie wpłynęła co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na 
sfinansowanie zamówienia; 

3) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
realizacja zamówienia nie leży w interesie zamawiającego; 

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy; 
2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia jednocześnie wszystkich 

wykonawców (dostawców), którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne. 

3. Zamawiający może również unieważnić postępowanie z innych powodów niż 
wymienione w ust. 1. W takim przypadku o unieważnieniu postępowania zamawiający 
zawiadamia jednocześnie wszystkich wykonawców (dostawców), którzy ubiegali się o 
udzielenie zamówienia. 

XVII.  ZAWARCIE UMOWY 
1. Z Dostawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana 

umowa o treści określonej w załączniku nr 3 (wzór umowy) do niniejszej SIWZ. 
2. W razie potrzeby strony mogą wprowadzić do tekstu umowy zmiany redakcyjne nie 

zmieniające przedmiotu i zakresu zamówienia ani warunków ofertowych (ceny, terminu 
wykonania zamówienia ani terminu płatności), wprowadzane zmiany nie mogą być 
niekorzystne dla Zamawiającego, zaproponowane przez Dostawcę zmiany nie są wiążące 
dla Zamawiającego. 

3.  Zamawiający nie jest zobligowany do zakupu przedmiotu umowy w ilościach określonych 
w załączniku nr 1 do umowy, ani do wyczerpania kwoty określonej w umowie i z tego 
tytułu Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia 
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XVIII. INNE POSTANOWIENIA 
1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. 

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w 2-3 dostawach. 

2. Zamawiający dopuszcza podział zamówienia i udzieli zamówienia dostawcom, których 
oferty będą najkorzystniejsze w poszczególnych częściach (grupach).  

XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

2.   Załącznik nr 2 - Oświadczenie Dostawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
3.   Załącznik nr 3 - Wzór umowy 

 

 


