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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I. ZAMAWIAJĄCY:
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN’’ Spółka z o.o. w Białej
Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 35a tel.(083) 342-60-71
do 73, fax. (083) 342-29-13, sekretariat@bwikwodkan.pl zwanym dalej
zamawiającym zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę
wodomierzy do wody zimnej dla potrzeb Bialskich Wodociągów i Kanalizacji
,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o w Białej Podlaskiej zgodnie z niniejszą specyfikacją
istotnych warunków zamówienia. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie
z Regulaminem postępowania dla procedury przetargowej udzielanej
w BWiK ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.
Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej dnia 05.12.2017r
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTAWY- OPIS:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy do wody zimnej na
potrzeby Spółki w 2018 roku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do
niniejszej specyfikacji jako załącznik Nr 2.
III. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Składana oferta powinna być sporządzona na Formularzu OFERTY
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności w języku polskim na formularzu dostarczonym przez
zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami.
Oferenci, którzy nie złożą wymaganych oświadczeń i dokumentów zostaną
wykluczeni z postępowania.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty musi być podpisana przez osobę,
która zgodnie z przepisami prawa jest upoważniona do składania oświadczeń
woli w imieniu oferenta.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i
częściowych.
5. Oferta musi odpowiadać :
- zasadom określonym w Regulaminie postępowania dla procedury
przetargowej udzielanej w BWiK ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o. w Białej Podl.
- warunkom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
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6. Oferent zamieści ofertę w trwale zamkniętej kopercie wewnętrznej i
zewnętrznej, które:
- będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany w pkt.I siwz
- będą posiadać oznaczenia ,,oferta na dostawę wodomierzy do wody
zimnej’’, oraz ,,nie otwierać przed dniem 21.12.2017 do godz.11 00’’
umieszczone na kopercie zewnętrznej.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem wykluczenia
z przetargu.
8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
9. Złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty lub oferty
zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
IV. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW
W przetargu mogą wziąć udział dostawcy, którzy udokumentują przez
złożenie stosownych zaświadczeń i oświadczeń, że spełniają następujące
warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia oraz nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art.20 Regulaminu.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4. Wymagany termin płatności 30 dni po otrzymaniu faktury.
5. Zapoznali się i przyjmują wszystkie warunki wymienione w niniejszej
specyfikacji.
6. Posiadają dokument autoryzacji wystawiony przez producenta, oraz
dokument potwierdzający gwarancję dostaw wystawiony przez producenta,
a powyższe dokumenty dostarczą przy zawarciu umowy.
7. Dostarczone wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta i
powinny spełniać wszystkie parametry i warunki zawarte w opisie
przedmiotu zamówienia- załącznik Nr 2.
V. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW
1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy- załącznik Nr 1
2. Oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymagania art. 18 Regulaminu oraz
nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 20 w/g. załącznika
Nr 3 do SIWZ.
2a Zaświadczenie wykonawcy o przynależności lub nie do grupy kapitałowej
wg załącznika nr 4 do SIWZ.
3. Aktualny na dzień złożenia oferty odpis z właściwego rejestru albo
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Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, data
wystawienia odpisu nie dłuższa niż 3 miesiące przed datą złożenia
dokumentu do Zamawiającego/
4. Aktualne na dzień złożenia oferty zaświadczenie właściwego Urzędu
Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzających odpowiednio,
że wykonawca nie zalega z opłatami podatków opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego
organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
5. Aktualnej na dzień złożenia oferty informacji z KRK, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Atest PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodą pitną.
7. Deklarację zgodności na oferowane wodomierze.
8. Karty katalogowe dla każdego typu wodomierza.
9.Wypełniony i podpisany załącznik Nr 2.
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt od 1 do 8 składane są
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę.
VI. TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Do dnia 31.12.2018 roku - sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego,
lecz nie częściej niż 5 / pięć/ razy w roku , w ciągu 14 dni po złożeniu faksem
zamówienia w tym terminie towar winien być dostarczony do magazynu
Zamawiającego bez pobierania dodatkowych opłat.
VII. WADIUM
Oferenci zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 4000,00zł
/słownie :cztery tysiące złotych /. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w :
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium w formie pieniądza oferent wniesie na konto BWiK ,,WOD-KAN’’
Sp. z o.o. w banku BGŻ SA O/Biała Podlaska Nr 06 2030 0045 1110 0000
0008 8170 / z dopiskiem wadium na przetarg dostawa wodomierzy /oryginał
lub zamieścić w ofercie.
- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postepowania, z
wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem ust.4a.
- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
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zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferty została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany
przez wykonawcę.
- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art.22 ust.3 z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 21 ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art.75ust.1 pkt.3, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego
Oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria:
Waga:
Cena
80%
Gwarancja
20%
Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę,
iż oferta nie odrzucona, zawierająca najkorzystniejszy bilans ceny i okresu
gwarancji jest ofertą najkorzystniejszą.
Dla oceny punktowej ofert w kryterium cena zastosowany zostanie wzór:
Wci = ( Cmin / Ci ) *80
gdzie Wci
- liczba punktów oferty badanej
Cmin - cena minimalna
Ci
- cena badana
80
- maksymalna liczba punktów w tym kryterium
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
Ocena punktowa ofert w kryterium gwarancja będzie wyglądała następująco:
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W zakresie tego kryterium Zamawiający zastrzega, iż minimalny okres
gwarancji wynosi 24 miesiące od daty dostawy. Oferty z krótszym niż 24
miesiące okresem gwarancji od daty dostawy będą traktowane jako
niezgodne z treścią SIWZ i będą podlegały odrzuceniu.
Zamawiający za udzielenie gwarancji przyznawać będzie następujące punkty:
- oferta z 24 miesięcznym okresem gwarancji od daty dostawy – otrzyma 5 pkt.
- oferta z 36 miesięcznym okresem gwarancji od daty dostawy – otrzyma 10pkt.
- oferta z 48 miesięcznym okresem gwarancji od daty dostawy – otrzyma 15 pkt.
- oferta z 60 miesięcznym okresem gwarancji od daty dostawy – otrzyma 20pkt.
Oferty Wykonawców, którzy zaoferują inne okresy gwarancji zostaną
odrzucone jako nie zgodne z treścią SIWZ.
Dla obliczenia łącznej liczby punktów zastosowany zostanie wzór:
Pł = Wci + Tci
Gdzie: Pł
Wci
Tci

- łączna liczba punktów
- liczba punktów w kryterium cena
- liczba punktów w kryterium gwarancja

Zamawiający wybierze najbardziej korzystną ofertę niepodlegającą odrzuceniu,
która spełnia warunki określone w niniejszej SIWZ.
IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i dokumenty składane przez
zamawiającego i oferentów wymagają formy pisemnej.
2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i dokumenty składane przez
oferentów przekazywane są na adres:
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN’’ Spółka z o.o.
ul. Narutowicza 35a 21-500 Biała Podlaska
tel./083/ 342-06-71 do 73, fax. /083/ 342-29-13,
e-mail sekretariat@bwikwodkan.pl
3. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami
jest Jan Rybiński - tel. /083/ 342-60-71do 73,
e-mail; j.rybinski@bwikwodkan.pl
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego BWiK ,,WOD-KAN’’
Spółka z o.o. ul. Narutowicza 35a w Sekretariacie Spółki pok. 201
osobiście lub za pośrednictwem poczty- kuriera w zamkniętej kopercie
w terminie do dnia 21 grudnia 2017r. do godz. 11. 00.
2. Wszystkie oferty otrzymane po wyżej wymienionym terminie zostaną
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zwrócone oferentom.
XI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
Każdy oferent ma prawo zwrócić się na piśmie o wyjaśnienie SIWZ,
zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi oferentom bez ujawnienia
źródła zapytania, którzy pobrali SIWZ i złożyli zapytanie w terminie nie
późniejszym niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

XII. OKRES ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg
terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Zamawiający otworzy koperty z ofertami złożonymi w terminie w obecności
oferentów, którzy zechcą przybyć do siedziby zamawiającego ul. Narutowicza
35a w Białej Podlaskiej pok.309 II piętro w dniu 21 grudnia 2017r.
o godz. 1115.
XIV. TRYB OTWARCIA OFERT
Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zamawiający poda nazwy
firm oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania, warunków płatności zawartych w ofercie. Oceny ofert dokona
komisja przetargowa, w pierwszej kolejności ocenie podlegało będzie
spełnienie warunków formalnych.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli nie spełnia wymogów określonych w art.76
Regulaminu.
XV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZAWARCIE UMOWY
1. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o wyborze oferentów, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia podając nazwę i adres oferenta, którego ofertę
wybrano oraz jej cenę.
2. Przed upływem terminu związania ofertą zamawiający powiadomi oferenta
o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba,
że zachodzą przesłanki o unieważnieniu postępowania.
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XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
-przysługują wykonawcom zgodnie z zapisami w Dziale IV Regulaminu.
XVII. ZAŁĄCZNIKI
Integralną częścią SIWZ są n/w załączniki:
1. Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy
2. Załącznik Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik Nr 3 - wzór oświadczenia do art. 18 i 20 Regulaminu
4. Załącznik Nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
5. Załącznik Nr 5 - wzór umowy
Ponadto wymagane są pozostałe załączniki określone w Dziale V SIWZ .

.......................................
/ podpis i pieczęć /
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Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTY
………………………………………………………………………………………………
/ nazwa zamówienia /

Znak sprawy ………………….
1. ZAMAWIAJĄCY:
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 35A
21-500 Biała Podlaska
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta została złożona przez:
L.p
Nazwa/y Wykonawcy/ów

Adres/y
Wykonawców

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

4. Ja /my niżej podpisany/i oświadczam/y , że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) Oraz z ofertą składam:
□ listę podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej
albo
□ informację o tym, że nie należę do grupy kapitałowej
3) gwarantuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie
………………………………………………
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4)zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:
a) cena netto: ……………………PLN
(słownie:……………………………………………………….
b) podatek VAT ………………….PLN
(słownie: ………………………………………………………
c) całkowitą cenę(cena brutto) ………………………PLN
(słownie: ………………………………………………………
5) podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania
niniejszego zamówienia,
6) niniejsza oferta jest ważna przez okres 90 dni,
7) w przypadku uznania mojej / naszej/ oferty za najkorzystniejszą umowę
zobowiązuję/my się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez
Zamawiającego,
8) składam/y niniejsza ofertę [ we własnym imieniu] / [ jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia,
9) nie uczestniczę/ymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia,
10) Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu,
określonych przez zamawiającego, polegam na zasadach następującego/ych
podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
/ wskazać podmiot /

w zakresie: …………………………………………………………………………..
/ określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu /

11) Oświadczam, że przewiduje powierzenie podwykonawcy ………………………….
/ nazwa firmy /

realizację następującej części zadania ………………………………………………
/ należy określić zakres /

12) Oferta została złożona na ……………. Ponumerowanych stronach.
13) Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
5. PODPIS
l.p.

Nazwa/y
Wykonawcy/ów

Nazwisko i imię osoby
/osób/ upoważnionej/ych
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy/ów
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Podpis/y osoby/osób/
upoważnionej/ych do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy/ów

Pieczęć/cie
Wykonawcy/ów

Miejscowość
i data

Załącznik Nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
FORMULARZ CENOWY
L.p.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J.M.

Ilość

1

2

3

4

1

2.

Wodomierz jednostrumieniowy do wody
zimnej, max. 300C - suchobieżny.
Bez uszczelek, nakrętek i łaczników
szt.
- DN- 15 mm
- L – 110 mm
- Q3- 2,5m3/h
- R≥ 80
- gwint króćca wodomierza G3/4
- cecha legalizacji 2018r.
- nowy nie używany
-wodomierz powinien odpowiadać wymogom
zawartym w normie PN-ISO 4064 lub PN-EN
14154 i posiadać aktualne zatwierdzenia typu
GUM,EEC lub MID.
- parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064
klasa B w poziomej i A w pionowej pozycji
zabudowy.
- blokada pełnego obrotu liczydła o 355ᶿ
- dwie osie łożyskowe wirnika
- brak opaski łączącej liczydło z korpusem wodom.
- zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego
pola magnetycznego przewyższające RN 14154
- wodomierz niewrażliwy na zakłócenia wywołane
przez elementy przed wodomierzem.
- modularne liczydło- możliwość montażu
zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z
interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do
zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodom.
bez zrywania plomby legalizacyjnej.
- przystosowany do zdalnego odczytu radiowego
w systemie Sensus Scout.RF-A3
Wodomierz jednostrumieniowy do wody
zimnej, max. 30o C – suchobieżny.
bez łączników , nakrętek i uszczelek
- DN - 20 mm
- L - 130 mm
- Q3- 2,5m3/h
- R≥ 80
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150,-

Cena
Jednost.
netto
5

Wartość
netto
6

- gwint króćca wodomierza G1
szt.
- cecha legalizacji 2018r.
- nowy nie używany
- wodomierz powinien odpowiadać wymaganiom
kpl.
zawartych w normie PN-ISO 4064 lub PN-EN
14154 i posiadać aktualne zatwierdzenia typu
GUM,EEC lub MID
- parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO4064
klasa B w poziomej i A w pionowej pozycji
zabudowy.
- blokada pełnego obrotu liczydła o 355ᶿ.
- dwie osie łożyskowe wirnika.
- brak opaski łączącej liczydło z korpusem wodom.
- zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego
pola magnetycznego przewyższające wymagania
RN 14154.
- wodomierz niewrażliwy na zakłócenia wywołane
przez elementy przed wodomierzem.
- modularne liczydło – możliwość montażu
zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z
interfejsem danych oraz nadajnika radiowego
do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji bez
zrywania plomby legalizacyjnej.
- przystosowany do zdalnego odczytu radiowego
w systemie Sensus Scout RF-A3
3.

Wodomierz jednostrumieniowy mokrobieżny
do wody zimnej max. 30 0 C
bez łączników, nakrętek i uszczelek
szt.
- DN - 20 mm
- L - 130mm
- przedłużka L-60mm
- Q3 – 4,0m3/h
- R≥ 250
kpl.
- gwint króćca wodomierza G1
- cecha legalizacji 2018r..
- nowy nie używany
- wodomierz powinien odpowiadać wymaganiom
zawartym w normie PN-ISO 4064 lub PN-EN
14154 i posiadać aktualne zatwierdzenie typu
MID.
- parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4964
klasa C w dowolnej pozycji zabudowy,
C-H, C-V lub R≥ 250
- liczydło wodomierza odporne na zaparowanie
i zanieczyszczenia.
- bębenki liczydła w kapsule wypełnionej specjalną
cieczą.
- wodomierz całkowicie odporny na zewnętrzne
pole magnetyczne.
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1750,-

90,-

62,-

3,-

- bezpośrednia transmisja obrotów wirnika do
liczydła – brak sprzęgła magnetycznego.
- modularne liczydło- możliwość montażu
zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z
interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do
zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodom.
bez zrywania plomby legalizacyjnej.
- przystosowany do zdalnego odczytu radiowego
w systemie Sensus Scout RF-A3

4.

Wodomierz wielostrumieniowy mokrobieżny do wody zimnej max. 300 C
bez łączników, nakrętek i uszczelek
- DN - 25 mm
- L - 260 mm
- Q3 – 6,3m3/h
- R≥ 160
- gwint króćca wodomierza G 1 ¼
- DN – 32 mm
- L- 260mm
- Q3 – 10,0m3/h
- R≥ 160
- gwint krócca wodomierza G 1 ½
- DN- 40 mm
- L- 300 mm
- Q3 -16,0m3/h
-R≥ 160
- gwint króćca wodomierza G 2
- cecha legalizacji 2018r. w/w wodomierzy
- nowe nie używane
-wodomierze powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normie PN-ISO 4064 lub PN-EN
14154 i posiadać aktualne zatwierdzenie typu
MID.
- zabudowa poziom- klasa metrologiczna C-H
lub R≥160
- liczydło wodomierzy odporne na zaparowanie
i zanieczyszczenia.
- bębenki liczydła w kapsule wypełnionej
specjalną cieczą.
- wodomierze całkowicie odporne na zewnętrzne
pole magnetyczne.
- modularne liczydło- możliwość montażu
zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu
z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego
do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji
bez zrywania plomby legalizacyjnej.
- przystosowane do zdalnego odczytu radiowego
w systemie Sensus Scout RF-A3
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szt.

18,-

kpl

3,-

szt.

11,-

szt.

5,-

5.

6.

7.

Wodomierz przemysłowy prosty kołnierzowy
do wody zimnej max. 50ᶿC
szt.
- DN – 50 mm
- L- 200mm
- Q3 – 25,0m3/h
- R≥ 315
- nowy nie używany
- cecha legalizacji 2018r.
- wodomierz powinien odpowiadać wymaganiom
zawartym w normie PN-ISO 4064 i posiadać
aktualne zatwierdzenie typu MID
- zabudowa poziom- klasa metrologiczna C-H
R≥315
- hermetyczne liczydło- stopień ochrony IP68
- wodomierz o wysokiej czułości eksploatacyjnej
pomiar zużycia o relatywnie małych strumieniach
objętości.
- wodomierz o wysokiej odporności na
przeciążenia.
- niewymagany odcinek prosty przed i za wodom.
- możliwość zabudowy nadajników impulsów w
trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania
plomb legalizacyjnych.
- przystosowany do zdalnego odczytu radiowego
w systemie Sensus Scout RF-A3
Moduł radiowy o dwukierunkowej transmisji
programów i jednokierunkowej transmisji
danych pracujący w paśmie 868 MHz, współpra-cujacy z obecnie użytkowanym przez BWiK
oprogramowaniem do radiowego odczytu
Sensus Scout .
Wymagania techniczne;
- praca baterii w module radiowym min. 10 lat
- bateria zintegrowana z modułem
- moc modułu – 25mW
- szczelna obudowa- praca pod wodą
- temperatura pracy od -10 do +50°C

Wodomierz statyczny, elektromagnetyczny
z technologią magnetyzmu szczątkowego
do wody zimnej max. 50°C
bez łączników, nakrętek i uszczelek
- DN – 20 mm
- L – 190 mm
- Q3- 4,0m3/h
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1,-

szt.

200,-

szt.

25,-

- R≥ 800
- gwint króćca wodomierza G 1
- DN – 25 mm
szt.
- L – 260 mm
- Q3- 6,3m3/h
- R≥ 800
- gwint króćca wodomierza G 11/4
- DN 32 mm
szt.
- L – 260 mm
- Q3- 10,0m3/h
- R ≥ 800
- gwint króćca wodomierza G 1 1/2
- cecha legalizacji 2018r.
- nowy nie używany
- wodomierz powinien odpowiadać warunkom
określonych w MID / Dyrektywa Komisji Europe
jskiej 2004/22/WE oraz europejską normą
EN 14154:2005 i posiadać aktualne zatwierdzenie
typu WE /CE/ wg Dyrektywy 2004/22/EG /MID/
zgodnej z: EN 14154:2007, OIML R49:2006,
certyfikaty zgodności wody pitnej PZH.
- parametry metrologiczne zgodne z MID,
klasa C w dowolnej pozycji zabudowy.
- przystosowany do zdalnego odczytu radiowego
w systemie Sensus Scout RF-A3
8.

Podkładka wodomierza :
- DN 15
- DN 20
- DN 25
- DN 32
- DN 40
- DN 50
Łącznik wodomierza :
- DN 20
- DN 25
Razem złotych:

6,-

1,-

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

300,3650,40,30,20,8,-

kpl.
kpl.

6,4,-

Załącznik Nr 2 zawiera 8 / słownie ;/ osiem / pozycji.

………………………………
pieczęć i podpis oferenta
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Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
w trybie art.20 oraz art. 18 Regulaminu postepowania dla procedury przetargowej
udzielania zamówienia w BWiK ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
……………………………………………………………………………………………….
/ nazwa zamówienia /

Znak sprawy …………………..
1. ZAMAWIAJĄCY:
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 35A
21-500 Biała Podlaska
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
L.p.
Nazwa/y Wykonawcy/ów

Adres/y
Wykonawcy/ów

OŚWIADCZAM/Y, ŻE:
Stosownie do treści art.20 oraz art. 18 Regulaminu
1. nie podlegam/y wykluczeniu
2. spełniam/y warunki udziału w postepowaniu

PODPIS:
L.p.

Nazwa/y
Wykonawcy/ów

Nazwisko i imię osoby /osób/
upoważnionej/ych do
podpisania niniejszej oferty
W imieniu Wykonawcy/ów
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Podpis/y osoby
/osób/ upoważnionej
/ych do podpisania
niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy

Pieczęć/cie
Wykonawcy/ów

Miejscowość
I data

Załącznik Nr 4
OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o przynależności do grupy kapitałowej
Znak sprawy ……………………….
1. ZAMAWIAJĄCY:
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o.
Ul. Narutowicza 35A
21-500 Biała Podlaska
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1:
l.p.
Nazwa/y Wykonawcy/ów

Adres/y
Wykonawcy/ów

W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia pn:
………………………………………………………………………………………………
Stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 12 Regulaminu informuje, że:
□ reprezentowany/i przeze mnie wykonawca/y należy/ą do grupy kapitałowej*.
□ reprezentowany/i przeze mnie wykonawca/y należy/ą do grupy kapitałowej,
Poniżej zamieszczam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy
Kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
I konsumentów / Dz.U. nr 50 poz. 331 z późn. zm. / *
L.p.
Nazwa podmiotu
Adres siedziby

*- należy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku , gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej,
konieczne jest wymienienie w tabeli wszystkich członków tej grupy
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej
z art.233§1 k.k.

PODPIS:
L.p.

Nazwa/y
Wykonawcy/ów

Nazwisko i imię osoby /osób/
upoważnionej/ych do
podpisania niniejszej oferty
W imieniu Wykonawcy/ów
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Podpis/y osoby
/osób/ upoważnionej
/ych do podpisania
niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy

Pieczęć/cie
Wykonawcy/ów

Miejscowość
I data

1

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Załącznik Nr 5
PROJEKT UMOWY NR ...............
została zawarta w dniu ............................ pomiędzy : Bialskie Wodociągi i Kanalizacja
„WOD-KAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej
ul. Narutowicza 35A wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000088316
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru
Sądowego
/kapitał
zakładowy
64.107.000,00zł/ zwanym
dalej
„ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowanym przez :
- Mirosław Kapłan - Prezes Zarządu
a:
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
z
siedzibą
w
........................................
wpisaną
do ........................................................... ..........................................................................................
.......................................................
prowadzonego przez .............................................................................................................
.................................................................................. /kapitał zakładowy ............................./
zwany dalej „DOSTAWCĄ” reprezentowanym przez :
1 .............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
Na podstawie dokonanego przez „ZAMAWIAJĄCEGO” wyboru najkorzystniejszej oferty w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu postępowania dla procedury
przetargowej udzielanej w BWiK ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.
§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wodomierzy do wody zimnej na
potrzeby Spółki w roku 2018 określonych w złożonej ofercie z dnia ………………….
- załącznik Nr 2 stanowiący integralną część umowy wyłonionej w drodze przetargu
nieograniczonego.
§ 2.
1. „DOSTAWCA” będzie dostarczał „ZAMAWIAJĄCEMU” wyroby określone w
załączniku Nr 2 do niniejszej umowy sporządzonym zgodnie z ofertą cenową
„DOSTAWCY” do dnia 31.12.2018 roku.
2. Wartość zamówienia określa się na kwotę ........................................zł netto
(słownie złotych . .............................................................................................................
...........................................................................................................................................
Należny podatek VAT: ……………… zł.
/ słownie złotych ……………………………………………………………………….
Całkowitą kwotę / kwota brutto/ ……………………..zł.
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/słownie złotych ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez „DOSTAWCĘ” na podstawie składanych
zamówień przez „ZAMAWIAJĄCEGO” w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia do 20% dostaw przedmiotu zamówienia
W trakcie trwania umowy z zachowaniem cen określonych w załączniku Nr 2.
§ 3.
1. „DOSTAWCA” w celu potwierdzenia właściwego wykonania przedmiotu umowy
przedłoży „ZAMAWIAJĄCEMU” aktualne dokumenty potwierdzające tj.
- atest PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodą pitną,
- karty gwarancyjne,
§ 4.
1. „DOSTAWCA”
zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do magazynu
„ZAMAWIAJĄCEGO” na własny koszt.
2. „ZAMAWIAJĄCY” dokona odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu umowy w
swojej siedzibie, po dostarczeniu przez
„DOSTAWCĘ” i w obecności jego
przedstawiciela.
3. Reklamacje „ZAMAWIAJĄCEGO” załatwiane będą w terminie 14 dni od daty ich
zgłoszenia.
4. „DOSTAWCA” samodzielnie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub ubytki
powstałe w czasie transportu przedmiotu zamówienia.
§5.
1. „DOSTAWCA” udziela „ZAMAWIAJĄCEMU” gwarancji na okres ................................
na dostarczony przedmiot zamówienia określony w załączniku Nr 2 do umowy.
2. W przypadku wystąpienia w okresie objętym gwarancją wad lub usterek w przedmiocie
umowy nie z winy „ZAMAWIAJĄCEGO” , „DOSTAWCA” zobowiązuje się do ich
bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.
§ 6.
Za realizację przedmiotu umowy „ZAMAWIAJĄCY” zapłaci na rzecz „DOSTAWCY”
kwotę wynikającą z faktury na jego konto przelewem w terminie 30 dni od daty
wystawienia faktury.
1. Rozliczenie dostaw następować będzie na podstawie faktury za wykonanie określonej
dostawy.
2. Podstawą do wystawienia przez „DOSTAWCĘ” faktury będzie protokół odbioru
poszczególnych partii przedmiotu zamówienia, podpisany przez „ZAMAWIAJĄCEGO”
3. „ZAMAWIAJĄCY” oświadcza , że posiada środki do finansowania dostaw objętych
umową.
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4. „ZAMAWIAJĄCY” oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer
identyfikacyjny 537-000-13-88 oraz upoważnia „DOSTAWCĘ” do wystawienia faktury
VAT bez podpisu „ZAMAWIAJĄCEGO”.
§ 7.
1. „ZAMAWIAJĄCY” ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nie wykonania lub
nienależytego wykonania przez „DOSTAWCĘ” zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy.
2. W przypadku odstąpienia przez „ZAMAWIAJĄCEGO”
od umowy z powodu
niewykonania
lub
nienależytego
wykonania
umowy
przez
„DOSTAWCĘ”,
”ZAMAWIAJĄCEMU” przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 5% wartości
netto niezrealizowanej części zamówienia (tj. od kwoty pomniejszonej o wartość
dostarczonych towarów).
3. „DOSTAWCA” zapłaci „ZAMAWIAJĄCEMU” kary umowne, za opóźnienia w
wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości dostawy za każdy dzień
zwłoki.
4. „ZAMAWIAJĄCY” zapłaci „DOSTAWCY” kary umowne za odstąpienie od umowy z
przyczyn niezależnych od „DOSTAWCY”
w wysokości 5% wartości netto
niezrealizowanej części zamówienia (tj. od kwoty pomniejszonej o wartość dostarczonych
towarów).
5. „ZAMAWIAJĄCY” zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na podstawie przepisów „Kodeksu Cywilnego” , w przypadku , gdy szkoda przewyższa
wysokość kary umownej.
§ 8.
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie.
2. W sprawach nie unormowanych Regulaminem postępowania dla procedury przetargowej
udzielanej w BWiK ,,WOD-KAN’’ Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej oraz niniejszą umową
mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. W przypadku nie wywiązania się ,,DOSTAWCY” z deklaracji zawartej w SIWZ w pkt.
V ppkt.10, ,,ZAMAWIAJĄCY’’ unieważni umowę w trybie natychmiastowym bez
zachowania okresu wypowiedzenia.
§ 9.
Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla „ZAMAWIAJĄCEGO”.
§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym dla każdej ze stron.

D O S TAW CA:

Z A M A W I A J Ą C Y:
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