
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych  

przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z § 5 ust.1 oraz § 16 
Regulaminu udzielania zamówień sektorowych ogłasza przetarg nieograniczony na: 

 
„Dostawa materiałów dla utrzymania, remontu, przebudowy i budowy  

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”, 
 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,  
43 -267 Suszec, ul. Ogrodowa 2, tel. (032) 212-42-14; fax. (032) 448-80-90. 

 
2. Rodzaj zamówienia: dostawa. 
 
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

http://www.pgksuszec.pl 
 

4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa materiałów dla utrzymania i remontu sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej”  
− Dostawa będzie obejmować następujący materiał wykazany w załączniku nr „A”- wersja 

elektroniczna  do niniejszej SIWZ w ilości odpowiadającej potrzebom Zamawiającego. 
− Dostawca powinien przygotować się do możliwości stworzenia w siedzibie Zamawiającego 

magazynu depozytowego z materiałów służących do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zestawienia materiałów, które stanowi załącznik 
„A” do SIWZ w ilościach wskazanych w tym załączniku 

− Rozliczenie magazynu depozytowego będzie następować na bieżąco po wyczerpaniu stanu 
magazynowego danego materiału. 

− Po rozliczeniu w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych nastąpi uzupełnienie magazynu depozytowego 
− Dopuszcza się dostawę materiałów równoważnych do opisanych w załączniku  

nr „A” pod warunkiem dostawy rur oraz pozostałej armatury, zapewniających kompatybilność 
całego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego. 

 
5. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.  
 
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 
6.1 zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, 
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 
e)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
6.2 Opis sposobu dokonywania oceny warunków, o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ: 

a) w celu wykazania spełniania warunku zawartego w pkt. 8.1 a) wykonawcy zobowiązani są do 
złożenia oświadczenia z §8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych; 

b) w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w w pkt. 8.1 b) należy wykazać wykonanie, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie usług w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie: 
- co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, każda o 

wartości min. 500.000,00 zł netto,  
c) w celu wykazania spełniania warunku zawartego w pkt. 8.1 c) wykonawcy zobowiązani są do 

złożenia oświadczenia z §8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych; 
d) w celu wykazania spełniania warunku zawartego w pkt. 8.1 d) wykonawcy zobowiązani są do 

złożenia oświadczenia z §8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych; 
 



6.3 Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania. 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w §8 Regulaminu, 
należy przedłożyć: 

a) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie z §8 
Regulaminu udzielania zamówień sektorowych) – zał. nr 3, 

b) wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 7.2. 
b) SIWZ – z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat odbiorów wraz z załączeniem 
dokumentów (np. referencje, opinie, protokoły odbioru) potwierdzających, że dostawy te 
zostały wykonane bądź są wykonywane należycie, na lub zgodnie z zał. nr 5, 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy przedłożyć:  
a) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4 do SIWZ, 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert,  
- do wypisu z rejestru należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli zostało ustanowione, określające 

zakres i sposób reprezentacji, zgodnie z pkt 8.9 i 13 lit. b niniejszej SIWZ, 
6.4 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców w oparciu o wyżej 

wymienione dokumenty. Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia – nie spełnia. 
 

7. Informacja na temat wadium: 
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości  15.000,- zł. 
Wadium może być wnoszone tylko w formie pieniężnej zgodnie z  § 22 ust. 5 regulaminu. 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, tj.: Bank 
Spółdzielczy Żory o/Suszec nr 84 8456 1019 2001 0003 7804 0001; treść przelewu winna zawierać: 
- imię i nazwisko/ nazwę firmy wykonawcy, 
- adres wykonawcy 
- kwotę wpłaty  
- przedmiot wpłaty  

UWAGA: WADIUM musi być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej do 
dnia 19.12.2017 r. godz. 1400.  

Za datę wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego 
 
8. Kryteria oceny ofert:  cena - 100 %  

 
9. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i/lub obejmujących część 

zamówienia. 
 

11. Miejsce i termin składania ofert:  
 siedziba zamawiającego, do dnia 20.12.2017 r. do godz. 1000. 

 
12.   Miejsce i termin otwarcia ofert:  
 siedziba zamawiającego, w dniu 20.12.2017 r. o godz. 1030. 

 
13.   Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

- mgr Magdalena Zech – specjalista ds. zamówień publicznych - tel. (032) 212 42 14 wew. 12 sprawy 
proceduralne, 

- inż. Tomasz Marcisz – Dyrektor Techniczny - tel. (032) 212 42 14 wew. 15 - sprawy techniczne.  
 


