
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

05-04-2018

Termin składania ofert

08-05-2018

Numer ogłoszenia

2232

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Żorach, ul. Wodociągowa 10, sekretariat - pok. nr 
22, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 08.05.2018r do godz. 11:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Żorach, ul. Wodociągowa 10, sala 
konferencyjna - pok. nr 21 w dniu 08.05.2018r o godz. 11:30.
3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed 
otwarciem kopercie, którą należy opisać następująco:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o., ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory
Oferta w postępowaniu na roboty budowlane pn.: „Rozbudowa ujęcia wody podziemnej wraz ze 
zwiększeniem wydajności istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Żorach” - nr ref. NL/36/2018
Nie otwierać przed dniem: data i godzina otwarcia ofert.
Nazwa i adres Wykonawcy.
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w 
Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)
Dokumenty zastrzeżone przez Wykonawcę muszą być zabezpieczone, w taki sposób, aby nie miały 
do nich dostępu osoby trzecie.
5. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie 
ofertę. Powiadomienie o zmianie musi być złożone z dopiskiem „zmiana” według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty, określonych w ust. 3.
Ofertę mogą wycofać osoby należycie umocowane. 
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która złożona została po terminie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sabina Błachno

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 4344632 wew.28
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Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie ujęcia wody podziemnej Żory–Rój o 
uzbrojenie studni S-4 przy ul. Łąkowej (dz. nr 1506/41) i S-6 zlokalizowanej przy ul. Górniczej (dz. nr 1130/145) 
wraz z rurociągami tłocznymi, kablami sterowniczymi, kablami zasilającymi, z uwzględnieniem zwiększenia 
wydajności istniejącej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Skośnej 9 w Żorach.
Zakres ww. inwestycji obejmuje następujące zadania:
1) Uzbrojenie i podłączenie studni S-4 na ujęciu wody Żory –Rój.
2) Uzbrojenie i podłączenie studni S-6 na ujęciu wody Żory –Rój.
3) Przebudowę uzbrojenia studni S1 i S1a na ujęciu wody Żory-Rój.
4) Zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody przy ul. Skośnej w Żorach.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Żory Miejscowość: Żory 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zadania jest zapewnienie dostaw wysokiej jakości wody dla mieszkańców miasta Żory oraz obniżenie 
kosztów jej produkcji.
Zakres projektu obejmuje rozbudowę istniejącej stacji uzdatniania wody o studnie SW4 i SW6 o łącznej 
wydajności Q=108,00 m3/h (2 592 m3/d) oraz przebudowę i modernizację istniejących studni S1 i S1a. Odwierty 
nowych studni zostały wykonane w 2016 roku, inwestycja obejmuje ich obudowę i uzbrojenie, połączenie z 
istniejącą stacją uzdatniania wody oraz zagospodarowanie terenu wokół studni. W ramach projektu przebudowane 
będą także instalacje istniejącej stacji uzdatniania wody w celu umożliwienia przyjęcia większej ilości wody.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie ujęcia wody podziemnej Żory–Rój o 
uzbrojenie studni S-4 przy ul. Łąkowej (dz. nr 1506/41) i S-6 zlokalizowanej przy ul. Górniczej (dz. nr 1130/145) 
wraz z rurociągami tłocznymi, kablami sterowniczymi, kablami zasilającymi, z uwzględnieniem zwiększenia 
wydajności istniejącej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Skośnej 9 w Żorach.
Zakres ww. inwestycji obejmuje następujące zadania:
1) Uzbrojenie i podłączenie studni S-4 na ujęciu wody Żory –Rój.
2) Uzbrojenie i podłączenie studni S-6 na ujęciu wody Żory –Rój.
3) Przebudowę uzbrojenia studni S1 i S1a na ujęciu wody Żory-Rój.
4) Zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody przy ul. Skośnej w Żorach.
Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa Części III OWZ - Opis przedmiotu 
zamówienia, a także Wzór umowy – Część II OWZ.
Jeżeli w OWZ użyte są nazwy własne urządzeń i materiałów, podany jest typ, wskazanie producenta winny być 
interpretowane jako definicje standardów a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań i należy je odczytać z 
dopiskiem „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jednakże 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Ze względu na ograniczoną wielkość załączników zamieszczanych w Bazie Konkurencyjności Części III OWZ - 
Opis przedmiotu zamówienia dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego po adresem: www.pwik.zory.pl
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Niniejsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu otwartego zostało również zamieszczone na stronie 
Zamawiającego pod adresem: www.pwik.zory.pl

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231110 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231111 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
72720000 Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 17.12.2018 r ,w tym:
- zakończenie robót budowlanych do dnia 31.10.2018r.
- przekazanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienia o 
zakończeniu budowy do dnia 17.12.2018r.

Załączniki

• Część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
• Część II - Wzór umowy w sprawie zamówienia sektorowego
• Załączniki do IDW w wersji edytowalnej
• Część III - Opis przedmiotu zamówienia

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający nie określa wymagań dla warunku dotyczącego:
- Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów.

Wiedza i doświadczenie
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1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty 
budowlane, których przedmiotem była budowa/rozbudowa/przebudowa stacji uzdatniania wody o 
wartości zamówienia nie mniejszej niż 400 000 PLN netto.
2. Dodatkowe informacje:
1) Przez wykonane zakończone roboty budowlane, zakończoną budowę lub zadanie należy rozumieć 
zamówienie, dla którego został wydany Protokół Odbioru Końcowego robót.
2) W celu przeliczenia na PLN wartości robót i danych finansowych podanych w innych walutach 
Zamawiający na potrzeby niniejszego postępowania przyjmie średni kurs NBP aktualny na dzień 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności. Jeżeli w dniu opublikowania 
ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności, NBP nie opublikuje tabeli kursów walut, należy 
przyjąć średni kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniane będą łącznie 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje 
zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ust. XIII IDW. Z treści dokumentów 
musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. W przypadku nie złożenia
wymaganych w IDW dokumentów, Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, chyba, że 
mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wskaże następujące osoby, skierowane do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami w tym, co najmniej:
- Kierownika budowy – posiadającego, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako kierownik 
budowy lub kierownik robót, w tym przy co najmniej jednym zakończonym zadaniu, które obejmowało 
budowę/rozbudowę/przebudowę stacji uzdatniania wody.
Osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.
- Kierownika Robót Elektrycznych – posiadającego co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako 
kierownik robót lub inspektor nadzoru robót elektrycznych. 
Osoba musi posiadać uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych.
Dodatkowe informacje:
1) Zamawiający określając wymogi w zakresie uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im 
uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z polskim prawem oraz 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom spoza terytorium RP w zakresie koniecznym do 
realizacji niniejszego zamówienia.
2) Zamawiający nie dopuszcza łączenia (pełnienia) funkcji specjalistów i wykonywania ich przez jedną 
osobę.
3) Wszystkie wskazane osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający 
dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca zapewni tłumacza, na 
własny koszt dla potrzeb i na okres realizacji umowy. 
4) Wymagane okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć przed upływem terminu składania 
ofert.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 400 000,00 PLN.
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 400 000,00 PLN.

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawców 
z przyczyn wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących art. 24 ust. 1 pkt. 12-23, ust. 5 
ustawy Pzp. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. zostały określone w 
ust. XI IDW.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w § 30. ust. 3 Regulaminu, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - 
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW. 
3. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 12 000,00 PLN, 
słownie: dwanaście tysięcy złotych. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w ust. XV IDW.
4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w 
wysokości 10% ceny netto podanej w ofercie. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy zostały określone w ust. XXII IDW.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną 
ofertę.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. X pkt. 2 ppkt 
2) -3) IDW w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zasady polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów zostały określone w ust. X pkt 4-7 IDW.
8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 
9. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki 
udziału w postępowaniu i nie podlegać wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w 
art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 ustawy Pzp oraz złożyć dokumenty zgodnie z zapisami zawartymi w 
ust. XIII IDW. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa Wykonawców, której zostanie udzielone 
zamówienie została określona w ust. XIV IDW. 
11. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie jest przedsięwzięciem, na które 
Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 
(Priorytet V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, działanie 5.1. Gospodarka 
wodno-ściekowa).

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym 
Cześć II OWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy. Warunki, które muszą zostać spełnione, aby umowa mogła ulec zmianie zostały określone w 
ust. XXIII IDW oraz Część II OWZ - Wzór umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
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1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu otwartego zgodnie z Regulaminem udzielania 
zamówień przez PWiK Żory Sp. z o.o. dostępnym na stronie internetowej www.pwikzory.com.pl
2. Zamawiający na podstawie §19 ust. 7 Regulaminu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 
udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 
ofert.
3. Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty zał. nr 1 do IDW. 
1) Do oferty należy dołączyć:
a. wykaz Cenowy zał. nr 1A do IDW, 
b. wypełnione oświadczenia wymienione w ust. XIII pkt 1 – 2 zał. nr 2 do IDW
c. pełnomocnictwo(a) dla osób reprezentujących Wykonawców w postępowaniu i ewentualnie w 
czynnościach zawarcia umowy,
d. zaleca się dołączyć do oferty kopię dowodu wniesienia wadium poświadczoną za zgodność z 
oryginałem,
e. zaleca się dołączenie do oferty spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron.
4. Zgodnie z §19 ust. 4 Regulaminu do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenie zał. nr 2 do IDW. 
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 
mowa w pkt. 4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 4.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 
którym mowa w pkt. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
złoży wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów – zał. nr 6 do IDW.
8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w § 13 Regulaminu 
określonych w ust. XIII pkt 7 IDW.
9. Dokumenty, o których mowa w ust. XIII pkt 7 ppkt 6) ppkt lit. a – i IDW muszą być złożone przez:
a) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia,
b) inne podmioty, jeżeli Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
c) podwykonawcę, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie 
jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w 
art. 22a ustawy Pzp.
10. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza szczegółowe zapisy dot. wymaganych 
dokumentów i oświadczeń które mają być dołączone do oferty oraz potwierdzających spełnianie 
warunków oraz brak podstaw do wykluczenia zawarto w ust. XIII IDW.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 2 lit. b Regulaminu.
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa § 25 ust. 2 pkt 2 lit. b Regulaminu:
- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień j/w w wysokości do 10% wartości zamówienia 
podstawowego polegających na powtórzeniu wszelkiego rodzaju robót składających się na to 
zamówienie.

Ocena oferty
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Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1) Kryterium - Cena (C)
Znaczenie procentowe kryterium - 90%
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium - 90 punktów
2) Kryterium - Okres gwarancji i rękojmi (G) 
Znaczenie procentowe kryterium - 10%
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium - 10 punktów
2. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 
wynikającą z działania: Pi(C) = (Cmin/Ci) x 90 pkt 
gdzie:
Pi(C) : ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" 
Cmin: najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 
Ci: cena oferty "i" 
3. Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji i rękojmi ” (G).
W przypadku kryterium „Okres gwarancji i rękojmi" (w zakresie od 36 do 60 miesięcy) za realizację zamówienia 
oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: Pi (G) = 
(Gi/Gmax) x 10 pkt
gdzie:
Pi(G): ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Okres gwarancji i rękojmi " 
Gmax: Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi zaproponowany przez Wykonawcę spośród wszystkich ważnych i nie 
odrzuconych ofert 
Gi: Okres gwarancji i rękojmi zaproponowany w ofercie "i" (zgodnie z Formularzem oferty) 
Maksymalny okres gwarancji i rękojmi to 60 miesięcy. Minimalny okres gwarancji i rękojmi określony w ust. VIII 
pkt 2 IDW to 36 miesięcy licząc od daty dokonania odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru 
robót.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty okres gwarancji i rękojmi.
4. Ostateczna ocena punktowa oferty.
Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą ze zsumowania 
ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria:
Pi = Pi (C) + Pi(G) 
gdzie :
Pi: ocena punktowa oferty "i" 
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w 
ostatecznej ocenie punktowej.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach.
UWAGA: oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie § 32 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, z uwagi na fakt, iż 
jej treść nie odpowiada treści OWZ w szczególności w następujących przypadkach: 
- nie wskazanie jednoznacznie deklarowanego okresu gwarancji i rękojmi w treści Formularza Oferty,
- określenie okresu gwarancji i rękojmi poniżej minimalnego wymaganego tj. 36 miesięcy lub powyżej 
maksymalnego okresu gwarancji i rękojmi tj. 60 miesięcy w treści Formularza Oferty.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.
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Adres

Wodociągowa 10

44-240 Żory

śląskie , Żory

Numer telefonu

324344632

Fax

324344632

NIP

6511481877

Numer naboru

RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17
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