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INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
2. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami składającymi się na specyfikację 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
3. Formularz oferty powinien być wypełniony (z uwzględnieniem odpowiednich wykreśleń) przez 

Wykonawcę ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ. Wszelkie ewentualne zmiany 
powinny być parafowane przez Wykonawcę.  

4. Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a numeracja stron powinna rozpoczynać 
się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 

5. Każda ze stron oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna 

ostateczna cena.  
7. Wykonawca powinien uzyskać wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, zawarcia 

umowy i późniejszej realizacji zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROZDZIAŁ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
1.1. Zamawiający: 
PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 
UL. PRZEMYSŁOWA 4 
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  
 

FAX: (44) 646 15 66 
sekretariat@pwik.piotrkow.pl 
 
REGON - 100752056         NIP - 771 28 25 611 
 

1.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Piotrkowskich 
Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. 
Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o „ustawie" lub „Pzp" - oznacza to ustawę z dnia                      
29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.1843). 
1.3. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: „Sukcesywna dostawa wodomierzy, nadajników 
radiowych oraz armatury montażowej ”.  
1.4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej SIWZ, została udostępniona na stronie 
internetowej: www.pwik.piotrkow.pl/Przetargi/Ogłoszone 2020 
 
 

ROZDZIAŁ 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodomierzy, nadajników radiowych oraz armatury 
montażowej.  
 

1. Zamawiający zamawiał będzie wodomierze oraz armaturę montażową wg zapotrzebowań. Ilość                              
i terminy dostaw będą uzgadniane na bieżąco, biorąc pod uwagę potrzeby Zamawiającego.  

2. Zamówienie realizowane będzie po zgłoszeniu telefonicznym potwierdzonym faxem lub drogą 
email przez uprawnionego pracownika ze strony Zamawiającego. 
1) Nazwisko i imię przedstawiciela Zamawiającego ………… nr faxu …..., adres email  …………...… 
2) Nazwisko i imię  przedstawiciela Wykonawcy …………….. nr faxu ......, adres email   …………..…. 

3. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do magazynu 
Zamawiającego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 4.  

4. Wodomierze muszą być wolne od jakiegokolwiek prawa lub roszczenia osób trzecich.                  
Każdy wodomierz musi być zalegalizowany w roku, w którym zostało złożone zamówienie, 
dotyczy również dostaw cząstkowych (sukcesywnych).  

5. Wymagany minimalny okres gwarancji licząc od daty dostawy: 
1) dla wodomierzy  - 24 miesiące, 
2) dla  nadajników radiowych - 24 miesięcy, 
3) dla armatury montażowej - 24 miesiące. 

6. Podane ilości oszacowano na podstawie prognozowanych wymian w 2020 r.  
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych dostaw, a Wykonawca nie 

będzie miał z tego tytułu roszczeń.  
8. Termin realizacji uzgadnianych na bieżąco zamówień nie może przekraczać 14 dni roboczych 

liczonych od dnia wpływu zamówienia do Wykonawcy.  
9. Koszty dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego obciążają Wykonawcę. 
10. W przypadku, gdy ilość zamówienia okaże się przekraczająca w stosunku do faktycznego 

zapotrzebowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części dostawy.  
11. W przypadku dostaw materiałów nie wymienionych w załączniku do umowy udzielony zostanie 

rabat w wysokości .....% od cen hurtowych, co należy udokumentować na fakturze podając cenę 
hurtową, wysokość rabatu, kwotę netto po rabacie.  

mailto:sekretariat@pwik.piotrkow.pl
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12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanej dostawy, jej kompletność                          
i zgodność z zamówieniem oraz za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie,                   
a będące następstwem niedotrzymania terminów dostawy, właściwości i jakości dostarczonego 
przedmiotu zamówienia. 

13. Wykonawca umożliwi regulowanie należności w formie bezgotówkowej – termin zapłaty 30 dni 
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

14. Zamawiający dopuszcza otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres email: 
faktura@pwik.piotrkow.pl. 
 

I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA DLA WODOMIERZY: 
 

Lp. Nazwa materiału J.M. Ilość 

1.  Wodomierz  DN 15 Q3 2,5 L=110 R80 szt. 40 

2.  Wodomierz  DN 20 Q3 4,0 L=130 R80 szt. 300 

3.  Wodomierz  DN 20 Q3 4,0 L=130 R160 szt. 10 

4.  Wodomierz  DN 25 Q3 6,3 L=260 szt. 10 

5.  Wodomierz  DN 32 Q3 10,0 L=260 szt. 5 

6.  Wodomierz  DN 40 Q3 16,0 L=300 szt. 1 

7.  Wodomierz  DN 50 Q3 25 L=200;270;300 szt. 1 

8.  Wodomierz  DN 65 Q3 40 L=200 szt. 1 

9.  Wodomierz  DN 80 Q3 63 L=225 szt. 1 

10.  Wodomierz  DN 80 Q3 63 L=300 szt. 1 

11.  Wodomierz  DN 100 Q3 100 L=250 szt. 1 

12.  Wodomierz  DN 50 Q3 25 L=200;270;300 z mod. RF szt. 1 

13.  Wodomierz  DN 65 Q3 40 L=200 z modułem radio. RF szt. 1 

14.  Wodomierz  DN 80 Q3 63 L=225 z modułem radio. RF szt. 1 

15.  Wodomierz  DN 80 Q3 63 L=300 z modułem radio. RF szt. 1 

16.  Wodomierz  DN 100 Q3 100 L=250 z modułem radio. RF szt. 1 

17.  Wodomierz sprzężony DN 50/20 szt. 1 

18.  Wodomierz sprzężony DN 80/20 szt. 1 

19.  Wodomierz sprzężony DN 100/20 szt. 1 

20.  Wodomierz statyczny DN 20, Q3 4,0 G1 L=130 szt. 10 

21.  Wodomierz statyczny DN 25, Q3 6,3 G5/4 L=260 szt. 5 

22.  Wodomierz statyczny DN 32, Q3 10,0 G6/4 L=260 szt. 5 

23.  Wodomierz statyczny DN 40, Q3 16 G2 L=300 szt. 5 

24.  Wodomierz statyczny DN 50, Q3 16 kołnierz L=270 szt. 5 
 

1) Wszystkie wodomierze powinny być przystosowane do zabudowy nadajników impulsów (nie 
dopuszcza się nadajników kontaktronowych) lub modułów radiowych (z wyjątkiem wodomierzy      
z wbudowanym modułem radiowym), pracujących w jednym (jednolitym) systemie 
dwukierunkowym zbierania danych. Jeżeli wymagany jest jakikolwiek element łączący 
wodomierz z modułem radiowym należy uwzględnić go w cenie wodomierza.  

2) Wszystkie oferowane wodomierze powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie                    
PN-ISO 4064 i posiadać aktualne zatwierdzenie typu GUM lub EEC. 

3) Oferowane wodomierze muszą posiadać ważną cechę legalizacyjną.  
4) Dostarczone wodomierze powinny spełniać wszystkie parametry i warunki zawarte w opisie 

przedmiotu zamówienia.  
5) Wodomierze DN 15-DN 40 powinny posiadać króćce gwintowane, przewidziane do łączenia ze 

śrubunkami wodomierzowymi spełniającymi wymagania polskich norm.  
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6) Zamawiający wymaga aby wodomierze zaoferowane były odporne na zakłócenia w pracy polem 
magnetycznym wg EN 14154-3. 

7) Każdy wodomierz ma posiadać karty katalogowe wraz z atestami, certyfikatami i świadectwami 
technicznymi w zakresie zgodności z Polskimi normami i normami UE. 

8) Dostarczane wodomierze muszą posiadać aktualną cechę legalizacyjną – cecha legalizacyjna                    
z roku 2020. 

9) Wykonawca musi posiadać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych wodomierzy. 
10) Wykonawca powinien załączyć potwierdzenie posiadania autoryzowanego punktu serwisowego 

oferowanych wodomierzy. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z naprawami 
gwarancyjnymi.  

11) Do każdej faktury Wykonawca dołączy: 
a) karty gwarancyjne wodomierzy,   
b) karty katalogowe wraz z atestami, certyfikatami i świadectwami technicznymi w zakresie 

zgodności z Polskimi Normami i normami UE. 
12) Wszystkie wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta. 

 

1. WODOMIERZE JEDNOSTUMIENIOWE SUCHOBIEŻNE R 80 
1) DN 15 Q3 2,5 długość 110 mm 
2) DN 20 Q3 4,0 długość 130 mm 
 

Wymagania szczegółowe: 
1) parametry metrologiczne zgodne MID R 80  w poziomej pozycji zabudowy, 
2) modularne liczydło z pokrywką - możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu                          
z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza 
bez zrywania plomby legalizacyjnej, 
3) nadajniki radiowe przystosowane do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej, 
transmisji danych i inkasenckim odczytem jednokierunkowym zgodne z obecnie pracującym systemie, 
4) atest higieniczny do montażu z zimną wodą pitną, 
5) dwustronnie łożyskowany wirnik z czterobiegunowym sprzęgłem magnetycznym, 
6) cecha legalizacyjna wystawiona w roku dostawy wodomierza. 
 

2. WODOMIERZE JEDNOSTUMIENIOWE MOKROBIEŻNE R 160 
1) DN 20 Q3 4,0 długość 130 mm 
 

Wymagania szczegółowe: 
1) parametry metrologiczne zgodne z MID  R 250 w poziomej i R 160 pionowej pozycji zabudowy, 
2) modularne liczydło z pokrywką - możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu                    
z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza 
bez zrywania plomby legalizacyjnej, 
3) nadajniki radiowe przystosowane do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych        
i inkasenckim odczytem jednokierunkowym zgodne z obecnie pracującym systemie, 
4) atest higieniczny do montażu z zimną wodą pitną, 
5) 100% odporność na działanie pola magnetycznego. 
 

3. WODOMIERZE WIELOSTRUMIENIOWE, MOKROBIEŻNE R 80 
1) DN 25 Q3 6,3 długość 260 mm 
2) DN 32 Q3 10,0 długość 260 mm 
3) DN 40 Q3 16,0, długość 300 mm 
 

Wymagania szczegółowe: 
1) parametry metrologiczne zgodne z MID R 80 w poziomej pozycji zabudowy, 



 

 

 

2) modularne liczydło z pokrywką - możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu                     
z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza 
bez zrywania plomby legalizacyjnej, 
3) nadajniki radiowe przystosowane do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych            
i inkasenckim odczytem jednokierunkowym, zgodne z obecnie pracującym systemem, 
4) atest higieniczny do montażu z zimną wodą pitną, 
5) cecha legalizacyjna wystawiona w roku dostawy wodomierza. 
 

4. WODOMIERZE PRZEMYSŁOWE R 160 
1) DN 50 Q3 25 długość 200; 270; 300 mm 
2) DN 65 Q3 40 długość 200 mm 
3) DN 80 Q3 63 długość 225; 300 mm 
4) DN 100 Q3 100 długość 250 mm 
 

Wymagania szczegółowe: 
1) parametry metrologiczne zgodne z MID R 160 w poziomej pozycji zabudowy, 
2) hermetyczne liczydło - stopień ochrony IP 68, 
3) możliwość zabudowy nadajnika impulsów, 
4) nadajniki radiowe przystosowane do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej, 
transmisji danych i inkasenckim odczytem jednokierunkowym zgodne z obecnie pracującym systemie, 
5) atest higieniczny do montażu z zimną wodą pitną, 
6) cecha legalizacyjna wystawiona w roku dostawy wodomierza. 
 

5. WODOMIERZE PRZEMYSŁOWE R 160 z nadajnikiem radiowym wbudowanym 
1) DN 50 Q3 25 długość 200; 270; 300 mm 
2) DN 65 Q3 40 długość 200 mm 
3) DN 80 Q3 63 długość 225; 300 mm 
4) DN 100 Q3 100 długość 250 mm 
 

Wymagania szczegółowe: 
1) parametry metrologiczne zgodne z MID R 160 w poziomej pozycji zabudowy, 
2) hermetyczne liczydło - stopień ochrony IP 68, 
3) wodomierz z liczydłem elektronicznym wyposażony w nadajnik radiowy do zdalnego odczytu 
wodomierzy o dwukierunkowej transmisji danych i inkasenckim odczytem jednokierunkowym zgodne                                 
z obecnie pracującym systemie,  
4) atest higieniczny do montażu z zimną wodą pitną, 
5) cecha legalizacyjna wystawiona w roku dostawy wodomierza. 
 

6. WODOMIERZE PRZEMYSŁOWE SPRZĘŻONE R 1600 
1) DN 50/20 Q3 25 długość 270 mm 
2) DN 80/20 Q3 63 długość 300 mm 
3) DN 100/20 Q3 100 długość 360 mm 
 

Wymagania szczegółowe: 
1) wodomierze sprzężone szeregowo, 
2) parametry metrologiczne zgodne z MID R 1600  w poziomej pozycji zabudowy, 
3) możliwość zabudowy nadajnika impulsów, 
4) nadajniki radiowe przystosowane do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych                           
i inkasenckim odczytem jednokierunkowym zgodne z obecnie pracującym systemie, 
5) atest higieniczny do montażu z zimną wodą pitną, 
6) cecha legalizacyjna wystawiona w roku dostawy wodomierza. 
 



 

 

 

7. WODOMIERZE STATYCZNE (PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY) Z USZCZELKAMI 
MONTAŻOWYMI 
 

Wymagania szczegółowe: 
1) parametry metrologiczne zgodne z MID – R800 w dowolnej pozycji zabudowy,  
2) dowolna pozycja zabudowy – poziom, pion, skos,  
3) liczydło elektroniczne,  
4) zasilanie bateryjne – trwałość baterii 15 lat,  
5) brak wymaganych odcinków prostych,  
6) wodomierz odporny na zanieczyszczenia mechaniczne,  
7) wodomierz odporny na osady manganu i żelaza,  
8) moduł radiowy zabudowany w wodomierzu,  
9) wbudowane nadajniki radiowe przystosowane do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej 
transmisji danych z odczytem inkasenckim jednokierunkowym,  
10) cecha legalizacyjna wystawiona w roku dostawy wodomierza. 
 

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA DLA NADAJNIKÓW RADIOWYCH: 
 

Lp. Nazwa materiału J.M. Ilość 

1.  Pulse RF A3 DN15 – DN 40 szt. 200 

2.  Pulse RF-HRI MEI DN 50 – DN 100 szt. 10 
 

Wymagania techniczne: 
 

Urządzenia po stronie nadawczej i odbiorczej: 
1) Dwukierunkowa transmisja radiowa pomiędzy wodomierzem, a terminalem urządzenia (możliwość 
odczytu wodomierza w dowolnej chwili), z możliwością odczytu inkasenckiego jednokierunkowego,  
2) Możliwość programowania i odczytu funkcji rejestratora,    
3) Oczekiwana częstotliwość pracy w wydzielonym dla transmisji radiowej w Unii Europejskiej paśmie 
868-870MHz o niewielkiej mocy do 500mW (rozporządzenie CEPT/ERC/REC 70-03) – „możliwość 
stosowania urządzeń bez konieczności posiadania przydziału częstotliwości,” 
4) Moc modułu radiowego nadawczego po stronie wodomierza min 25mW, 
5) Oczekiwany zasięg transmisji radiowej do 1 km, 
6) Oczekiwany stopień ochrony modułu radiowego IP68 z możliwością instalacji w oddaleniu                               
od wodomierza, 
7) Dostępność modułów radiowych 1 kanałowych, 
8) Możliwość: odczytu numeru wodomierza, numeru modułu radiowego, aktualnej wartości z liczydła, 
zużycia na koniec miesiąca, detekcji ingerencji zewnętrznej, sygnalizacji stanów alarmowych wartości 
przewidywanego zużycia, wartości przepływu wstecznego, 
9) Kompatybilność systemu z obecnie eksploatowanymi wodomierzami w Spółce, 
10) Możliwość podłączenia do różnych typów wodomierzy wyposażonych w nadajniki kontaktronowe 
lub inny typ modułu przekazywania danych (MiniBus, M-Bus), 
11) Kompatybilność nadajników radiowych z systemem Sensus Read. 
12) Bezpieczeństwo danych radiowych - dane radiowe muszą być zabezpieczone 128 bitowym kluczem. 

 
2. Kompatybilność systemu 
 

Oferowany system odczytu radiowego musi być zgodny z: 
1) z wytycznymi Rady Wspólnoty Europejskiej:99/5/WE, 
2) z Polską Normą PN-EN 300 220, 
3) z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia                             

12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być 
używane bez pozwolenia radiowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 96).  



 

 

 

 

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA DLA ARMATURY MONTAŻOWEJ: 
 

Lp. Nazwa materiału J.M. Ilość 

1.  Przedłużka mosiężna Ø 20 L=30 szt. 5 

2.  Przedłużka mosiężna Ø 20 L=60 szt. 40 

3.  Przedłużka mosiężna Ø 25 L=90 szt. 5 

4.  Uszczelka wodomierza Ø 15 szt. 500 

5.  Uszczelka wodomierza Ø 20 szt. 3000 

6.  Uszczelka wodomierza Ø 25 szt. 500 

7.  Uszczelka wodomierza Ø 32 szt. 100 

8.  Uszczelka wodomierza Ø 40 szt. 100 

9.  Łącznik wodomierza Ø 15 kpl. 20 

10.  Łącznik wodomierza Ø 20 kpl. 40 

11.  Łącznik wodomierza Ø 25 kpl. 10 

12.  Łącznik wodomierza Ø 32 kpl. 5 

13.  Łącznik wodomierza Ø 40 kpl. 5 

14.  Łącznik kompensacyjny wodomierza Ø 20 szt. 40 

15.  Zaślepka do nadajnika Scout S szt. 500 

16.  Plomba zatrzaskowa Ø 15 szt. 500 

17.  Plomba zatrzaskowa Ø 20 szt. 3000 

18.  Plomba zatrzaskowa Ø 25 szt. 100 

19.  Plomba zatrzaskowa Ø 32 szt. 50 

20.  Plomba zatrzaskowa Ø 40 szt. 50 

 
UWAGA! 
Potwierdzeniem spełnienia warunków dla wodomierzy i nadajników radiowych jest dołączenie                     
do oferty kart katalogowych. 
Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie po 1 sztuce przykładowej oferowanej armatury 
montażowej na czas wyboru najkorzystniejszej oferty, celem umożliwienia przeprowadzenia oceny 
jakości technicznej i jakości wykonania. 
Zamawiający nie ponosi kosztów dostawy i zwrotu przykładowej oferowanej armatury montażowej. 
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca zgłosi się po odbiór przykładowej oferowanej 
armatury. 
 
ROZDZIAŁ 3 – POSTANOWIENIA OGÓLNE 
3.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3.3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
3.4. Zamawiający nie będzie zawierał w niniejszym postępowaniu umowy ramowej. 
3.5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
3.6. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie zastosuje aukcji elektronicznej. 
3.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
 
ROZDZIAŁ 4 – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA, FORMA I ZAWARTOŚĆ OFERTY 
4.1. Oferta powinna być sporządzona na załączonym FORMULARZU OFERTY wraz z formularzem 
cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 
4.2. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane w rozdziale 8 SIWZ. 
4.3. Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 



 

 

 

Zamawiający zwróci się o przedstawienie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu                          
w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub 
będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej 
prawdziwości w inny sposób. 
4.4. Wykonawca powinien przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami SIWZ. 
4.5. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, w języku polskim i podpisana przez upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy 
powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do 
podpisania oferty wraz z załącznikami musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 
Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 
Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo udzielone przez osoby do tego 
upoważnione. 
4.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia. 
4.7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania 
ofert. W tym wypadku powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta                   
z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE. 
4.8. Wykonawca winien zamieścić ofertę w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę 
zewnętrzną należy opisać w następujący sposób: 
 

Oferta na: 
 

Sukcesywna dostawa wodomierzy, nadajników radiowych oraz armatury montażowej. 
 

Nie otwierać przed 25-02-2020 r., godz. 930 
 
Ponadto koperta wewnętrzna, w której należy umieścić ofertę poza opisem podanym powyżej powinna 
być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę bez otwierania w przypadku 
stwierdzenia jej dostarczenia z opóźnieniem lub wycofania. 
 
4.9. Skutki związane z nie oznaczeniem koperty w sposób podany w SIWZ ponosi Wykonawca. 
4.10. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł 
w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 
 
ROZDZIAŁ 5 – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY                           
Z POWODU NIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW. 
5.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać niżej wymienione warunki 
udziału w postępowaniu: 
5.1.1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
  

5.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
5.2.1. Wykonawca przedstawi WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW tj. wodomierzy wraz z elementami 

radiowego odczytu w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy                                  
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te 
usługi zostały wykonane należycie (np. referencje). Wykonawca musi wykazać się realizacją                         
3 dostaw o wartości min. 100 000 zł, wg załącznika nr 4. 

 

 



 

 

 

 

Uwaga:  

1) Dokumentami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.  

2) W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze dostawy, Wykonawca zobowiązany jest podać, na 

jaką wartość dostawa została wykonana do dnia wystawienia dokumentu potwierdzającego, że jest 

wykonywana należycie. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełniania warunku. Dokumenty 

potwierdzające należyte wykonanie dostawy, w takim przypadku powinny być wydane nie wcześniej niż                    

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

3) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie,                          

o którym mowa powyżej, zostały wykonane/są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 

dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie/wykonywanie.  

 

5.3.  dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;  
 
Nie dotyczy 
 
5.4.  znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej przez cały okres obowiązywania umowy, na sumę co najmniej 1 000 000 zł. 

 

Ocena spełnienia wymaganych warunków odbywa się, zgodnie z regułą: spełnia albo nie spełnia, na 
podstawie dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę, zgodnych z niniejszą SIWZ.  
Niespełnienie, chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy                                 
z postępowania.  
 

5.5. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz podstaw do wykluczenia 
z powodu nie spełnienia warunków, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

 

5.5.1. oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu.  
Wykonawcy składający ofertą wspólną przedstawiają razem jeden dokument. Oświadczenie złożone 
wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną powinno być podpisane przez Pełnomocnika 
upoważnionego przez wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną do reprezentowania ich          
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia, 
 

5.5.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia nie 
później niż na dzień składania ofert, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,  
 
5.5.3. Wykaz wykonywanych dostaw sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
SIWZ, 

 

5.5.4. Oświadczenie o niezaleganiu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego                       
z opłacaniem składek, wg załącznika nr 5 do SIWZ. 
 

5.5.5. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji                                    
o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 



 

 

 

 

5.5.5.  Informację o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej, wg załącznika nr 6 do 
SIWZ. 
 

 

Ocena sposobu spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, opisanych przez 
zamawiającego, dokonywana będzie na podstawie złożonych dokumentów  i oświadczeń zgodnie                      
z regułą spełnia/nie spełnia. 

 

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i podpisane 
przez osobę właściwą do reprezentowania wykonawcy. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy 
złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

 
ROZDZIAŁ 6 – WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
6.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do  reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w  postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

6.3. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 6.1., została wybrana, Zamawiający może żądać 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

 
ROZDZIAŁ 7 – WADIUM 
7.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery 
tysiące złotych), w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo kredytowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), 
gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których 
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110). 
7.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
7.3. Złożenie oferty niezabezpieczonej wadium będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy                                  
z postępowania. 
7.4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:                                      
03 1440 1257 0000 0000 1084 1402. Na przelewie należy umieścić informację: „Sukcesywna dostawa 
wodomierzy, nadajników radiowych oraz armatury montażowej”. Obowiązująca jest data i godzina 
wpływu pieniędzy (uznania kwoty) na rachunek zamawiającego.  
7.5. Oryginał lub potwierdzoną za zgodność kopię przelewu należy dołączyć do oferty. Oryginał wadium 
w pozostałych akceptowanych przez zamawiającego formach należy złożyć u zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert  w odrębnej kopercie, zgodnie z dopiskiem ,,wadium”, a kserokopię 
poświadczoną za zgodność  z oryginałem dołączyć do składanej oferty. 
7.6. Gwarancja wystawiona przez bank zagraniczny musi być potwierdzona przez bank krajowy. 
7.7. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w §18 ust. 2 Regulaminu. 
 
ROZDZIAŁ 8 – ZAWARTOŚĆ OFERTY 
8.1. Kompletna oferta musi zawierać  

8.1.1. Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.  
8.1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone 

na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 
8.1.3.  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania                                   

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.  
8.1.4. Wykaz wykonywanych dostaw sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik                 

nr 4 do SIWZ.  



 

 

 

8.1.5. Oświadczenie o niezaleganiu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu 
Skarbowego z opłacaniem składek, wg Załącznika nr 5 do SIWZ. 

8.1.6. Informację o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej, wg Załącznika nr 6 do  
SIWZ. 

8.1.7. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji                          
o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

8.1.8. Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej przez cały okres obowiązywania umowy, na sumę co najmniej 1 000 000  zł. 

8.1.9. Dowód wniesienia wadium:  
 

W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy obligatoryjnie dołączyć do oferty 
oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. W przypadku wniesienia wadium                    
w postaci pieniężnej, należy dołączyć do oferty potwierdzenia nadania przelewu.  

 
8.1.10. Do oferty należy załączyć dokument/-y określające zasady reprezentacji oraz osoby 

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.  
8.1.11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone                            
w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie.  
 

ROZDZIAŁ 9 – TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. 
 
ROZDZIAŁ 10 – TERMIN ZWIĄZANIA WYKONAWCY ZŁOŻONĄ OFERTĄ 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
ROZDZIAŁ 11 – MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: 

   PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 

   PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  kod: 97-300 

   UL. PRZEMYSŁOWA 4 (SEKRETARIAT) 

- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25-02-2020 r. do godz. 09:00 (decyduje data wpływu do 
Zamawiającego). 
11.2. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci wykonawcy niezwłocznie. 
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: 

PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  kod: 97-300. 

UL. PRZEMYSŁOWA 4 (Sala Konferencyjna) 

      w dniu 25-02-2020 r. o godz. 09:30. 
11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
 
ROZDZIAŁ 12 – OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 
12.1. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami, w godzinach pracy Spółki, są:  

12.1.1. w zakresie przedmiotu zamówienia – Gracjan Suski. 
12.1.2. w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych - Ewa Pijarowska.      

 



 

 

 

  
ROZDZIAŁ 13 – INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                             
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA, WYJAŚNIEŃ, OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW 
13.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia, informacje itp. 

(dalej zbiorczo „Korespondencja”) - Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający 

dopuszcza składanie „Korespondencji” za pomocą faksu na nr: 44 646 15 66 lub korespondencji 

elektronicznej na adres: sekretariat@pwik.piotrkow.pl. 

13.2. Każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji, która wpłynęła                            

w formie elektronicznej lub za pośrednictwem faksu. 

Uwaga! Spółka pracuje w godz. 7.00 - 15.00.  

13.3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i przedmiotu zamówienia. 
13.4. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert pod warunkiem, że 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. 
13.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
13.6  Treść wyjaśnień staje się nieodłączną częścią SIWZ. 
13.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej, bez 
ujawniania źródła zapytania, przekaże wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz przekaże 
Wykonawcom, którzy są zainteresowani udziałem w postępowaniu i złożyli wniosek o przekazywanie 
wyjaśnień, informacji dotyczących zmian w SIWZ oraz zmian w treści ogłoszenia. 
13.8. W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający może dokonać zmian w treści SIWZ. 
13.9. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie udostępniona na stronie 
internetowej zamawiającego. 
13.10.  Jeżeli w wyniku zmiany w treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian                 
w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, 
Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na 
stronie internetowej. 

                         
ROZDZIAŁ 14 – OPIS SPOSOBU OBLICZANIA OFERTY 
14.1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, 
ujmując wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie inne koszty wynikające                          
z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją i umową.  
14.2. Cena ofertowa powinna być podana następująco:  

- Cena netto (bez VAT)  
- Stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT)  
- Cena brutto (z VAT)  

14.3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).  
14.4. Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich.  
 14.5. Zamawiający poprawi omyłki w ofercie w sposób określony w Regulaminie zamówień 
obowiązującym w Spółce. 
 
ROZDZIAŁ 15 – KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT 
15.1. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców, wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  
15.2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:  



 

 

 

15.2.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego                              
z niniejszego  postępowania; 

15.2.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.   
15.3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie  następujące 
kryteria oceny ofert:  
 
 CENA  - waga 100 % 
 

       W/w kryterium wyliczane będzie według poniższego wzoru: 
 

                cena brutto oferty najtańszej  
      C =  -------------------------------------------  x   100 pkt 
                 cena brutto oferty badanej 
   
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 
wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego wzoru. 
 

Ceną ofertową jest cena brutto za wykonanie całego zamówienia. 
 

15.4.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą 
zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.  
15.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w specyfikacji 
warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną, zgodnie ze wzorem, jak wyżej.  
 

Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub unieważni 
postępowanie, jeżeli:  

1)  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty,  

3) złożono oferty dodatkowe o tej samej cenie,  
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,  
5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie  ważnej umowy. 

 
ROZDZIAŁ 16 – INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 
16.1. Otwarcie ofert jest jawne. 
16.2. Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności 
okresów gwarancji zawartych w ofertach. 
16.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym  w 
SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą. 
16.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że:  

16.4.1. złożono ją po wyznaczonym terminie, 
16.4.2. jest niekompletna z powodu nie uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę                       

w określonym przez Zamawiającego terminie, 
16.4.3. złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
16.4.4. nie odpowiada treści SIWZ. 

16.5. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 



 

 

 

do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym ceny nowo złożonych ofert nie mogą 
być wyższe od wcześniej zaproponowanych. 
 
ROZDZIAŁ 17 – POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY                      
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku uznania, że 
podjęte działania mogą doprowadzić do uszczerbku interesu prawnego, Wykonawca może wnieść do 
Zarządu Spółki pisemne zażalenie. Zażalenie to podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od daty jego 
otrzymania przez Zamawiającego, a wynik rozpatrzenia jest przekazywany Wykonawcy w formie 
pisemnej. Na rozstrzygnięcie zażalenia nie przysługuje odwołanie. 
 
ROZDZIAŁ 18 – KLAUZULA INFORMACYJNA W TRYBIE ART. 13 RODO1 W CELU ZWIĄZANYM                                                       
Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
18.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                            
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", 
Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  
Spółka Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków 
Trybunalski. 

2) Kontakt do pracownika ds. ochrony danych osobowych w Piotrkowskich Wodociągach                               
i Kanalizacji  Sp. z o.o.: rodo@pwik.piotrkow.pl, tel. 44 645 16 07, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu    
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 

                                                                       
Znak sprawy: DO.3201-01/2020 

 
pn: „Sukcesywna dostawa wodomierzy, nadajników radiowych oraz armatury montażowej”. 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona   

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia                          
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp"; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                          
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 15 RODO; 
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2 na podstawie art. 16 RODO; 

 

 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
2 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 

mailto:rodo@pwik.piotrkow.pl


 

 

 

c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na 
podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż 

podstawą   prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

18.2. Administratorzy danych osobowych w postępowaniu: 
Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego                            
z art. 13 RODO będzie w szczególności: 
1) Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.  

Dotyczy to w szczególności: 
a) wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
b) wykonawcy będącego  osobą  fizyczną,   prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 
c) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone                          

w pełnomocnictwie), 
d) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczna (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK), 
e) osoby fizycznej skierowanej  do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 
2) Wykonawcy - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.    

       Dotyczy to w szczególności: 
a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 
b) podwykonawcy/ podmiotu trzeciego będącego osoba fizyczną, 
c) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową 

działalność gospodarczą, 
d) pełnomocnika  podwykonawcy/podmiotu  trzeciego  będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 
e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/ podmiotu trzeciego, będącego osobą 

fizyczną ( np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 
 
3) Podwykonawca/podmiot trzeci – względem osób trzecich, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 



 

 

 

 
  

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 
 

Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Formularz oferty wraz z Formularzem cenowym 

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  

Załącznik nr 3 
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału                                       
w postępowaniu  

Załącznik nr 4 Doświadczenie zawodowe 

Załącznik nr 5 Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US 

Załącznik nr 6 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 7 Projekt umowy   

 
 
 
 


