
Turawa, 01.09.2020 r. 
 

 
Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. 

Turawa, ul. Opolska 43 
 

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: 
 

Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów do instalacji  
wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

Znak postępowania: 6/P/DT/2020 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów do instalacji 
wodociągowych i kanalizacyjnych" wskazanych w kosztorysie ofertowym. 
 

2. Termin złożenia ofert: - 14.09.2020 r. godz. 1000 
 

3. Termin otwarcia ofert: -  14.09.2020 r. godz. 1015 
 

4. Termin realizacji zamówienia: Przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
 

5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ustawy prawo 
zamówień publicznych (za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, 
oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym 
przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) u.p.z.p. 

2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z § 9 ust. 6 i 
7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych do których zastosowania nie mają 
przepisy pzp w spółce Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.  

3) Zapoznali się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i przyjmują je bez zastrzeżeń. 
  
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, 
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale II siwz. 
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca 
spełnił.  
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania 
wykluczeniu wykonawca składa dokumenty wymagane w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w punkcie II. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie 
mają dostarczyć wykonawcy w ramach oferty. 
 

6. Formularze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej 
www.bip.wik.turawa.pl 

7. Przy wyborze oferty  Zamawiający będzie się kierował kryterium: 
 Cena ofertowa –  100 % 

 
 Szczegóły dotyczące kryteriów oceny ofert i przyznawania punktacji opisane  
 są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w p. XIII. Opis kryteriów z podaniem 
 ich znaczenia i sposobu oceny ofert. 
 



8. Termin związania ofertą: 30 dni. 
9. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia 

podstawowego. 
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
12. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1.000 zł. 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych 

Szczegóły dot. wadium opisano w rozdziale IV Instrukcji Dla Wykonawców. 
 

13. Miejsce złożenia ofert: Sekretariat Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp..z o.o., przy ul. 
Opolskiej 43 w Turawie. 

14. Miejsce otwarcia ofert:  Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp..z o.o., ul. Opolska 43, Turawa, 
gabinet nr 7. 

15. Zmiany umowy 
Warunki zmiany umowy określone są w § 8 wzoru umowy stanowiącego załącznik do 
Ogłoszenia. 

16. Załączniki do ogłoszenia stanowią jego integralną część. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

 Instrukcja dla wykonawców – część I SIWZ 
 Opis przedmiotu zamówienia – część II SIWZ 
 Wzór umowy – część III SIWZ 
 Formularz ofertowy 
 Kosztorys ofertowy 


