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Rozdział I. Zamawiający 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie                       

ul. Jaskrowska 14/20, KRS 0000057953, kapitał zakładowy w kwocie 101.074.600 PLN, pokryty                     

w całości, NIP 573-000-38-41,REGON 150354701,tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,                                        

e-mail: poczta@pwik.czest.pl . 

 
Rozdział II. Podstawa i tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi                  

i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów -wydanie 3. Pełna treść regulaminu dostępna               

w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej  oraz na stronie 

www.pwik.czest.pl. 

2. Tryb postępowania – przetarg nieograniczony. 

 
Rozdział III. Przedmiot zamówienia 

I. Przedmiotem  zamówienia jest świadczenie usług   robót ziemnych sprzętem, spełniającym wszystkie  

   warunki  techniczne wymienione w pkt.III, następujących typów: 

1.Koparko-ładowarka na kołach gumowych o głębokości kopania co najmniej 5,5m 

2.Minikoparka na gąsienicach gumowych o głębokości kopania co najmniej 2,2m 

3.Midikoparka na gąsienicach o głębokości kopania co najmniej 3,5m 

    wraz z obsługą operatorską w celu realizacji prac związanych z obsługą, konserwacją i usuwaniem  

     awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej nadzorowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów  

     i Kanalizacji Okręgu  Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie  na warunkach opisanych      

     w niniejszej SIWZ.     

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.     

          
II. Zakres i zasady świadczonych usług: 

1. Usługa dotyczy wykonywania prac ziemnych w promieniu działalności Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie                        

tj   w promieniu 30km od siedziby Przedsiębiorstwa. 

2. Zlecenie wykonania prac będzie następowało telefonicznie bez uprzedniego zamawiania                       

w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. 

3. Wykonawca lub jego przedstawiciel będzie w gotowości przyjęcia zlecenia od Zamawiającego                  

w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00.                   

4. Wykonawca poda numer telefonu na który Zamawiający będzie mógł zlecać realizację 

przedmiotowych prac. 

5. Zamawiający nie określa ilości ani  efektywnego czasu świadczenia usług. 

6. Baza  sprzętu Wykonawcy powinna znajdować się na terenie m. Częstochowy lub w odległości 

max 5 km od  granicy m. Częstochowy. 
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7. Wykonawca zapewnia maszyny sprawne techniczne i obsługiwane przez operatorów  

posiadających wymagane uprawnienia i doświadczenie zawodowe przy pracach związanych                 

z usuwaniem awarii   i konserwacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 

8. Zamawiający może złożyć telefoniczne zlecenie jednoczesnego wykonania prac przez 3 dowolnie 

wybrane maszyny objęte przedmiotem zamówienia, a Wykonawca musi rozpocząć pracę tymi 

maszynami  w miejscach wskazanych przez Zamawiającego:  

a. na terenie Częstochowy w czasie do 1,5 godz. 

b. poza terenem Częstochowy do 2,5 godz.  

9. Cena za świadczoną usługę wyliczana będzie w oparciu o stawkę w zł/godz. stałą w całym okresie 

obejmowania umowy w którą wliczony jest dojazd na terenie m. Częstochowy, koszt operatora                  

i podatek VAT - zaoferowaną dla danego typu sprzętu w formularzu ofertowym ( ZAŁĄCZNIK NR 4 

DO SIWZ.) 

10. Za pracę wykonywaną poza terenem  m. Częstochowy Zamawiający będzie płacił dodatkowo za 

każdy 1km dojazdu i powrotu najkrótszą  drogą od granic administracyjnych m. Częstochowy do 

zleconego miejsca pracy 1/20 stawki o której mowa w pkt 9. 

11. Czas świadczenia usługi liczony jest od momentu przybycia maszyny w miejsce świadczenia usługi 

do momentu odjazdu z tego miejsca po wykonaniu prac. 

12. Warunki płatności: płatność na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT                     

w terminie 21 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego przelewem na konto 

Wykonawcy  wskazane na fakturze. 

13. Faktura wystawiana będzie na podstawie danych zawartych w dokumencie sporządzonym na 

druku „Dzienny raport pracy sprzętu/koparki – zlecenie zewnętrzne” , którego wzór stanowi  

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, określającym rodzaj stosowanych maszyn, miejsce i czas trwania prac, 

sporządzanym w 2 egz potwierdzanych przez przedstawiciela  Zamawiającego i Wykonawcy 

bezpośrednio po zakończeniu prac. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w obszarze wykonywania prac. 

15. W czasie realizacji usługi Zamawiający ma prawo przerwać bieżące zlecenie i wskazać nowe 

miejsce pracy, w którym realizacja pracy przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie. 

16. W przypadku awarii lub niesprawności maszyny w czasie realizacji usługi, Wykonawca 

zobowiązany jest na własny koszt, niezwłocznie zapewnić maszynę zastępczą o wymaganych 

parametrach. 

17. Wykonawca zapewnia ciągłość pracy maszyny  i jej operatora/operatorów w czasie nie krótszym 

niż 24 godz. liczonym od czasu rozpoczęcia pracy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

18. Wymagane jest, aby operator maszyny był wyposażony w środki łączności umożliwiające 

nawiązanie   z nim kontaktu  przez Zamawiającego w czasie przejazdów i realizacji prac. 

19. Za każde 5 min opóźnienia gdy z winy Wykonawcy rozpoczęcie pracy nastąpi później niż jest to 

określone w pkt. 8, Zamawiający może potrącić z należności za wykonaną usługę albo kaucji 

określonej w pkt. 21 kwotę odpowiadającą 1/5 stawki o której mowa w pkt 9. 
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20.  Trzykrotne w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy obowiązywania umowy opóźnienie realizacji 

pkt. 8a lub 8b przekraczające 4 godz. (z winy Wykonawcy) powoduje rozwiązanie umowy z winy 

Wykonawcy oraz  przepadek na rzecz Zamawiającego kaucji określonej w pkt. 21 

21.  Wykonawca przed podpisaniem umowy wpłaca na konto wskazane przez  Zamawiającego 5000 zł 

kaucji. Kaucja ,pomniejszona o ewentualne potrącenia kwot wynikających z pkt.19, wraz   

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana 

pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy  zostanie zwrócona w ciągu 3 dni od zakończenia 

umowy. 

III. Warunki wymagane od sprzętów używanych do realizacji usług o których mowa w pkt I. 

1. Koparko-ładowarka : - sztuk 1 

• rok produkcji :  od 2005r, 

• maszyna samobieżna - kołowa, 

•  masa całkowita 7 do 11 T, dopuszczona do ruchu po drogach publicznych 

• osprzęt i wyposażenie: łyżki o szerokości 30 cm, 60 cm, skarpówka: młot 

wyburzeniowy hydrauliczny montowany na wysięgniku 

• ramię z wysięgnikiem teleskopowym 

• objętość łyżki ładowarki – min. 1 m3, łyżka dzielona umożliwiająca spychanie 

• głębokość wykopu : min. 5,5 m 

2. Minikoparki: - sztuk 2 

• rok produkcji :  od 2007r, 

• koparka gąsienicowa o masie całkowitej 1,5 do 4 T, 

• układ roboczy w zakresie pełnego obrotu  

• gąsienice gumowe 

• osprzęt i wyposażenie: łyżki o szerokości 30 cm, 60 cm, skarpówka; lemiesz 

spychowy; młot wyburzeniowy hydrauliczny montowany na wysięgniku 

• głębokość wykopu: min 2,2 m 

3. Midikoparki: - sztuk 2 

• rok produkcji :  od 2007r, 

• koparka gąsienicowa o masie całkowitej 5 do 6 T,  

• układ roboczy w zakresie pełnego obrotu 

• osprzęt i wyposażenie: łyżki o szerokości 30 cm, 60 cm, skarpówka; lemiesz 

spychowy; młot wyburzeniowy hydrauliczny montowany na wysięgniku 

• głębokość wykopu: min. 3,5 m. 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia 

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy. 
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Rozdział V. Warunki wymagane od Wykonawców 

1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca    

    osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:  

   a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

       nakładają obowiązek ich posiadania, 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia;   

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; Zamawiający uzna  ten warunek  za spełniony, gdy Wykonawca wykaże,  że dysponuje 

maszynami: minimum 1 szt. koparko-ładowarka, 2 szt. minikoparki oraz 2 szt. midikoparki – 

spełniającymi  wymagania określone  w rozdziale III , 

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

oraz 

e. wykonają zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska,                        

w szczególności z  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. 

U. z 2016r., poz. 672 z późniejszymi zmianami) i ustawą z dnia 12 grudnia 2012r. o odpadach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016, poz.1987 z późniejszymi zmianami), 

f.  przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zapoznają wszystkich pracowników, 

którzy będą brać udział w jego realizacji, z Polityką Środowiskową Zamawiającego, 

g. na zaproszenie Zamawiającego wezmą udział w prezentacji dotyczącej Systemu Zarządzania 

Środowiskowego i EMAS, przygotowanej przez Zamawiającego, oraz przed przystąpieniem do 

realizacji zamówienia przekażą uzyskane informacje wszystkim pracownikom biorącym udział                      

w realizacji zamówienia. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy winni 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

3.1 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia 

3.2 Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 3, została wybrana, zamawiający może żądać przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. 

 
Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: „spełnia – nie 

spełnia”,  w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych                        

w Rozdziale VI niniejszej SIWZ. 
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Rozdział VI. Oświadczenia, dokumenty wymagane od Wykonawców 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien załączyć do 

oferty n/w dokumenty: 

a. oświadczenie stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, 

b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 

c. wykaz posiadanego sprzętu  z podaniem marki, modelu, roku produkcji i masy całkowitej wg 

ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ, 

d. oświadczenie że operatorzy, którzy będą wykonywać roboty objęte przedmiotem zamówienia  

posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie zawodowe przy pracach związanych z 

usuwaniem awarii  i konserwacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wg ZAŁĄCZNIKA NR 3 do 

SIWZ. 

2. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone  w formie 

kopii  muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”   i poświadczone przez osoby 

uprawnione do reprezentowania firmy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z imienną pieczątką). W przypadku 

poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby (ę) nie wymienione (ą) w 

dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo dla osoby podpisującej. 

3. W przypadku oferty wspólnej każdy ze wspólników składa dokumenty potwierdzające spełnianie 

warunków udziału  w postępowaniu. 

4. Oferta, musi być podpisana  przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy i składania 

oświadczeń woli  w jego imieniu. Uprawnienie do reprezentacji musi wynikać z załączonych 

dokumentów. 

5. Pełnomocnictwo: 

a. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy, 

b.  pełnomocnictwo musi być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,    

    zamiast dokumentu określonego w pkt 1b  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,      

    w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego  

     likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

 
Rozdział VII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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Rozdział VIII. Sposób porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym,  

osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami 
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące tego postępowania mogą być 

składane: 

a. pisemnie na adres Zamawiającego, 

b. faxem na nr (34) 37-73-176, 

c. drogą elektroniczną, e-mailem na adres: poczta@pwik.czest.pl, 

przy czym w przypadku porozumienia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną każda ze stron zobowiązana 

jest na żądanie drugiej strony potwierdzić fakt otrzymania informacji. 

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zamówienia: 

- w sprawach merytorycznych - p. Ryszard Chmielarz tel. (34) 377-32-30, 

- w sprawach proceduralnych - p. Katarzyna Walenta tel. (34) 377-31-76, 

w dniach roboczych, w godzinach od 07:00 do 15:00. 

 
Rozdział IX. Wyjaśnienia, modyfikacje  treści SIWZ: 

1. Wykonawca może zwrócić się  do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 

      Jednocześnie pisemna  treść wyjaśnień zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali  

      specyfikację istotnych warunków zamówienia , bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na  

      stronie internetowej Zamawiającego. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 

terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszcza na swojej stronie internetowej. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert.  

4. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców 

 
Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany, przez osoby uprawnione do reprezentowania i składania 

świadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 4 do niniejszej 

SIWZ. 

2. Oferta wspólna: 

a. w formularzu ofertowym należy wpisać dane wszystkich wspólników, 

b. oferta winna być podpisana przez wszystkich wspólników lub pełnomocnika, 

c. oferta złożona przez spółkę cywilną jest rozumiana jako oferta wspólna, 
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3. Oferta wraz z załączonymi dokumentami musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem 

formy pisemnej, pismem czytelnym, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającemu usunięciu bez 

pozostawienia śladów. 

4. Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z dołączonymi dokumentami były trwale spięte oraz 

kolejno ponumerowane. 

5. Poprawki w ofercie muszą być czytelne oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 

6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie w PLN. 

7. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 

8. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i oznaczonej 

nazwą  firmy z adresem Wykonawcy i dopiskiem:  PRZETARG –ROBOTY  ZIEMNE 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z braku prawidłowego oznaczenia 

koperty. 

11. Koszt sporządzenia i przesłania oferty wraz z dokumentami ponosi Wykonawca. 

12. Pożądane jest aby formularz ofertowy stanowił pierwszą stronę oferty. 

 
Rozdział XI. Cena ofertowa  i sposób jej obliczenia 

Cena ofertowa = 0,16 x s.g.koparko-ładowarki + 0,40 x s.g.minikoparki + 0,44 x s.g.midikoparki  

gdzie: skrót s.g. : oznacza  zaoferowaną stawkę godzinową danego typu sprzętu  

          wartości: 0,16; 0,40; 0,44 przedstawiają planowane proporcje wykorzystania sprzętu danego typu  

           w ciągu roku. 

Rozdział XII. Termin związania ofertą 

60 dni od ostatecznego terminu otwarcia ofert. 

 
Rozdział XIII. Miejsce i termin składania ofert  

1. Termin składania ofert upływa dnia 24.05.2017 r. o godz. 11:00. 

2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego. 

 
Rozdział XIV. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert 

1. Oferty będą otwierane komisyjnie w dniu 24.05.2017. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego   

w sali konferencyjnej.  

2. Otwarcie ofert jest jawne, podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm oraz adresy 

Wykonawców,  a także ceny i inne informacje mające wpływ na wybór oferty. 

3. Informacje z jawnego otwarcia Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy nieobecnemu przy 

otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek. 

 
Rozdział XV. Badanie oferty: 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca w takim przypadku będzie zobowiązany do 
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przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.  Niezłożenie 

wyjaśnień spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty. 

2. Zamawiający poprawia w  ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,                        

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz  inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

     niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

3. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz 

dokonywania zmian w ofercie z zastrzeżeniem pkt 2. 

 

Rozdział XVI. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie 

1. Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa - 100%. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ. 

3. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do 

złożenia ofert dodatkowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

 
Rozdział XVII. Odrzucenie oferty 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1. jest niezgodna z Regulaminem, 

2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 

3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji,  

4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

6. zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
Rozdział XVIII. Istotne postanowienia umowy 

1. Przyszłe obowiązki i uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący 

ZAŁĄCZNIK NR 6. 

2. Złożenie oferty w postępowaniu jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy.  

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest  przed podpisaniem umowy wpłacić 

na konto wskazane przez  Zamawiającego 5000 zł kaucji. Kaucja ,pomniejszona o ewentualne 

potrącenia kwot wynikających z Roz. III pkt II ppkt.19, wraz   odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana pomniejszona o koszty prowadzenia 

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy 

zostanie zwrócona w ciągu 3 dni od zakończenia umowy. 
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Rozdział XIX. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

   2    oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

        zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

3.  wystąpiły  okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży 

     w    interesie Zamawiającego, 

4.  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.  

 
Rozdział XX. Ogłoszenie wyników 

O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. 

 
Rozdział XXI. Zawarcie umowy 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zawiera umowę w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą. 

 
ZAŁĄCZNIKI 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
2. Wykaz  sprzętu. 
3. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień i doświadczenia zawodowego przez operatorów. 
4. Formularz ofertowy. 
5. Dzienny raport pracy sprzętu/koparki (zlecenie zewnętrzne) 
6. Wzór umowy + załącznik nr 1 do umowy. 
7. Polityka Środowiskowa. 
 

Częstochowa, dn.04.05.2017 r.     

                 

Przewodniczący Komisji Przetargowej – P. Tadeusz Koch _________________ 

Sekretarz – P. Katarzyna Walenta  _________________ 

Członek – P. Ryszard Chmielarz  _________________ 

Członek – P. Marek Majewski        _________________ 

 
Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu 

Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, w dniu _____________________ 


